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RESUMO 

Perante uma administração pública com lacunas a nível de funcionamento e dimensão, 

onde a despesa pública atinge valores significativos, o aumento descontrolado do número 

de funcionários públicos portugueses é um dos factores que contribui para tal. Perante esta 

situação, tornou-se imperativo tomar medidas no sentido de reduzir o número de 

funcionários. O primeiro objectivo, consiste em analisar a evolução do número de 

funcionários públicos nos últimos anos. Verificámos que apenas a partir de 2005 se assistiu 

ao decréscimo significativo de funcionários, isto demonstra que é um processo moroso. 

No segundo objectivo elaborámos um estudo de caso numa organização pública local, a 

Câmara Municipal de Odemira. O estudo baseou-se em dados qualitativos a partir de uma 

série de entrevistas aos funcionários. Utilizámos o método da grounded theory para gerar 

uma explicação sobre o impacto que o decréscimo do número de funcionários tem ao nível 

dos resultados hard (desempenho) e resultados soft (satisfação e stress). Verificámos que o 

decréscimo de funcionários apenas teve influência directa em três factores: 

comportamentos, sentimento de ameaça nos trabalhadores contratados e 

consequentemente o aumento do stress nestes funcionários. No geral, identificámos que as 

variáveis têm vindo a ser fortemente influenciadas pela conjuntura de crise que vivemos. 

 

Palavras-chave: administração pública; funcionários públicos; reforma; desempenho; 

satisfação; stress. 
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ABSTRACT 

Faced with a public administration with gaps regarding size and functioning, where public 

spending reaches significant values, the uncontrolled increase in the number of Portuguese 

public employees is one of the factors contributing to this. In this situation, it became 

imperative to take steps to reduce the number of employees. The first objective is to analyze 

the evolution of the number of public employees in recent years. We found that only since 

2005 has seen a significant decrease of the employees, this shows that it is a slow process. 

 

The second objective prepared a case study in a local public organization, the Odemira City 

Hall. The study was based on qualitative data from a series of interviews to the employees. 

We used the Grounded Theory method to create an explanation of the impact that the 

declining number of employees has on the Hard (performance) and Soft (satisfaction and 

stress) results. We found that the decrease in employees had only a direct influence on three 

factors: behavior, feelings of threat in the contracted workers and thus increasing a stress 

increase in these employees. Overall, we identified that the variables have strongly been 

influenced by the context of depression we live in. 

 

Key-words: public administration, public employees, reform, performance, satisfaction, 

stress.. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho insere-se no âmbito da dissertação de Mestrado, tornando-se pois, 

imprescindível para concluir o Mestrado em Gestão e Políticas Públicas, no Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas, na Universidade Técnica de Lisboa. Como tal, 

escolhemos como tema para a nossa dissertação de mestrado “O Impacto da Evolução do 

Número de Funcionários nos Resultados Hard e Soft”. 

Segundo Peters e Waterman (1987), as organizações públicas, caracterizam-se pelo 

modelo burocrático, o que normalmente se traduz em ineficiências e disfunções, por este 

motivo torna-se necessário recorrer aos modelos e técnicas da gestão privada. Os mesmos 

autores mencionam que as administrações públicas são excessivamente formais, o que 

torna as organizações lentas e obsoletas, pois insistem no cumprimento das regras 

colocando de parte os resultados e os clientes.  

A administração pública é uma entidade que representa uma grande parcela do emprego 

em Portugal, é muito complexa e por isso tem algumas falhas ao nível do seu 

funcionamento e dimensão. Normalmente, o funcionamento da administração pública tem 

associado algumas características que lhe são inerentes como é o caso do desperdício e do 

excesso (Batista, 2003). 

Neste sentido, “os problemas da administração pública podem ser analisados e 

solucionados com o apoio dos conceitos, modelos e técnicas em uso na administração 

privada” (Bilhim, 2000:34). A Administração Pública é um sector em mudança, tal como 

refere Bilhim (2000:64) “o sector público não deverá ser como no passado e durante 

décadas, um grande empregador e que resolva os problemas de desemprego”. 

 O crescimento acelerado dos funcionários públicos ao longo dos anos, foi um dos factores 

que originou o aumento da dívida pública. Neste sentido, tem sido recorrente entre os 

diversos governos a manifesta vontade em reduzir a dimensão da função pública 

portuguesa, uma vez que o seu aumento descontrolado tem-se apresentado como um grave 

problema. Logo, surge a necessidade de introduzir medidas que contribuam para o 

abrandamento deste fenómeno. É neste contexto, que se pretende apurar se as intenções 

declaradas pelos diversos governos e as medidas tendo em vista o decréscimo do número 

de funcionários têm surtido o efeito desejado em termos de números, tanto a nível nacional, 

como no caso concreto da Câmara Municipal de Odemira. 
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Neste sentido, torna-se relevante estudar este tema, uma vez que este é um assunto que 

está na ordem do dia devido à situação de crise que estamos a viver actualmente. Esta 

situação torna o corte na despesa um imperativo como forma de redução do défice, ao 

passo que a função pública não é excepção.   

Neste âmbito, este trabalho é constituído por dois objectivos fulcrais. Em primeiro lugar, o 

nosso objectivo consiste em analisar a evolução do número de funcionários na Câmara 

Municipal de Odemira. Para tal é relevante conhecer previamente essa realidade a nível 

nacional, de forma a analisar se a tendência é semelhante. Assim, proceder-se-á ao 

levantamento da informação relativa à dimensão da Função Pública ao longo da III 

República, sistematizando-a e contrapondo-a com as intenções declaradas nos Programas 

do Governo relativamente a esse assunto. De seguida proceder-se-á a um estudo de caso, 

ou seja, será feita uma análise relativa à evolução dos funcionários na Câmara Municipal de 

Odemira, através da consulta dos balanços sociais da mesma. Procurando verificar se esta 

evolução vai de encontro aos resultados obtidos a nível nacional, ou seja, se segue a 

tendência nacional. 

Relativamente ao segundo objectivo do presente estudo, pretende-se analisar o impacto da 

evolução do número de funcionários da Câmara Municipal de Odemira relativamente aos 

resultados hard (desempenho) e aos resultados soft (satisfação e stress). Assim, de acordo 

com os dados apurados relativamente à evolução do número de funcionários, pretende-se 

aplicar entrevistas a funcionários da Câmara Municipal de Odemira de modo a averiguar os 

impactos da evolução do número de funcionários a nível de resultados hard e soft. Para tal, 

utilizamos o método da Grounded Theory de forma a gerar uma explicação relativamente a 

esta matéria. 

A sua análise torna-se pertinente de modo a compreender se tal como indicam os 

programas do governo ao longo da III República, existe um decréscimo do número de 

funcionários. Esta análise irá incidir a nível nacional e também no caso concreto da Câmara 

Municipal de Odemira. 

No que diz respeito à exploração do impacto da evolução do número de funcionários na 

Câmara Municipal de Odemira em relação aos resultados hard e soft, importa referir que os 

resultados hard estão relacionados com o desempenho, neste caso o nosso foco será 

essencialmente no desempenho individual, e os resultados soft estão associados ao bem-

estar, que abrange a satisfação e o stress no trabalho. Neste contexto os resultados podem 

ser definidos como “os estados/condições das pessoas ou coisas que são mudados pelo 
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desempenho e que, consequentemente, contribuem ou prejudicam o alcance dos objectivos 

organizacionais”. (Motowidlo et al. 1997 por Cunha et al. 2007:887). 

Importa ainda salientar os motivos pelo qual decidimos estudar a Câmara Municipal de 

Odemira, estes prendem-se com o facto de Odemira ser sede do maior município português, 

sendo também o maior município português em extensão territorial. Para além destes 

motivos, a razão principal que deu origem à nossa escolha deve-se ao facto desta ser a 

nossa área de residência, o que torna este trabalho mais interessante e motivador. 

 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Conceito de Administração Pública 

De acordo com João Bilhim (2006a), a Administração Pública é um organismo onde se 

desenvolvem actividades administrativas, tendo em vista a satisfação de necessidades 

colectivas. A Administração Pública tem a obrigação de prosseguir o interesse público, ou 

seja, o bem comum, da forma mais eficiente possível. É composta por órgãos e serviços e 

integra funcionários e agentes, sendo que estes estão subordinados à Constituição e à lei e 

devem exercer as suas funções com respeito aos princípios nela contidos. 

A administração pública destina-se à satisfação das necessidades colectivas, o que lhe 

confere uma particularidade - a dependência do poder político, sendo este um dos aspectos 

que a distingue da administração privada. No que diz respeito à satisfação de necessidades 

colectivas, a administração pública tem por objectivo assegurar a segurança, a cultura e o 

bem-estar, não contemplando a satisfação das necessidades de justiça, devido à separação 

do poder: executivo, legislativo e judicial. Deste modo, a Administração Pública para além de 

abranger o Estado, é constituída por uma grande diversidade de entidades e organismos 

(Bilhim, 2000). 

A Administração Pública envolve duas acepções distintas: sentido orgânico e sentido 

material. 

Segundo Freitas do Amaral (1996:36-37), a Administração Pública em sentido orgânico é “ o 

sistema de órgãos, serviços e agentes do Estado, bem como das demais pessoas colectivas 

públicas, que asseguram em nome da colectividade a satisfação regular e contínua das 

necessidades colectivas de segurança, cultura e bem-estar”.  
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Em sentido material Freitas do Amaral (1996) define a Administração Pública como:  

a actividade típica dos serviços públicos e agentes administrativos 

desenvolvida no interesse geral da colectividade, com vista à satisfação 

regular e contínua das necessidades colectivas de segurança, cultura e bem-

estar, obtendo para o efeito os recursos mais adequados e utilizando as 

formas mais convenientes. (p.39) 

Importa ainda referir que a Administração Pública assenta em quatro fundamentos 

essenciais (Lopes, 2002; cit por Quadros, 2002:21): Legitimidade de matriz política, como 

emanação da noção de soberania/poder soberano; Organização de matriz assente nos 

princípios teóricos e regras práticas de gestão, como aplicação, a um caso em particular e 

bastante complexo, dos conhecimentos e das técnicas correspondentes (aliás, sobretudo 

desenvolvidas, consciencializadas e sistematizadas já no séc. XX); Motivação de matriz 

assente no domínio da consciência, ao nível da motivação pessoal e do grau de consciência 

específica das organizações; (modo de) exercício do poder de matriz exclusivamente 

assente no domínio da moral, implicando a exigência de ética nos comportamentos. 

Em suma, para que a Administração Pública possa desempenhar as suas funções é 

necessária a conjugação de legitimidade, organização, motivação e ética.  

 

2.2. Função Pública 

A expressão função pública é utilizada segundo três ópticas: “actividade exercida ao serviço 

das pessoas colectivas públicas; conjunto de trabalhadores submetidos ao estatuto 

disciplinado pelo direito público; regime jurídico aplicável a uma parte da administração 

pública. (Bilhim, 2006a:121). 

Os funcionários públicos são fundamentalmente “alguém que integra a responsabilidade da 

cidadania no exercício da sua actividade”, isto é, são cidadãos comuns que estão no lugar 

de todos. Deste modo, não podem apenas ser considerados como técnicos ou empregados 

do governo (Bilhim, 2006a:122). 
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2.3. Necessidade de reforma 

A Administração Pública depara-se com várias pressões, tais como: exigência de mais e 

melhores serviços, isto é, aumento da qualidade dos serviços prestados ao menor custo 

para os cidadãos; pressão para a redução da despesa pública; aparecimento de novas 

áreas, como por exemplo a preservação do ambiente, que obrigam a grandiosos 

investimentos; indisponibilidade para aumentar impostos. (Forúm 2000) 

As críticas, isto é disfunções, da Administração Pública são semelhantes de país para país: 

ineficiência, ineficácia, excesso de burocratização, irresponsabilidade, elevados custos, 

estrutura demasiado extensa, insensibilidade quanto às necessidades dos cidadãos. Estas 

críticas, devem-se ao fraco desempenho e aos métodos de desempenho utilizados nas 

diversas Administrações Públicas (Barzelay & Armajani: 1992; cit por Araújo:2004). Deste 

modo, é necessário criar uma Administração Pública mais eficiente, eficaz, responsável e 

menos cara, tendo em vista a satisfação das necessidades colectivas, ou seja, é necessário 

reformar e modernizar a Administração Pública. Tal como os problemas da Administração 

Pública (dimensão e funcionamento do sector público) são tidos como comuns de país para 

país, também as soluções encontradas para solucionar estes males passam pelas mesmas 

práticas nos vários países. 

 

2.4. New Public Management e Reinventing Government 

Desde o final dos anos 70 que se tem vindo a assistir a uma mudança, passando da Public 

Administration para a Public Management, um modelo de gestão alternativo aos tradicionais 

que se baseia em princípios de gestão privada. (Bilhim, 2000). 

Segundo Rocha (2010a) a modernização da gestão pública, de acordo com os seus 

defensores, é uma forma de dar resposta às consequências da globalização tanto a nível 

económico como financeiro, à necessidade de redução da dívida pública e ao aumento das 

exigências dos cidadãos-consumidores. É neste contexto, que a modernização é vista como 

um dever do Estado em modificar radicalmente o modelo de gestão pública tradicional.  

A partir dos anos 80 surgiu um conjunto de novas práticas, chamada de managerialismo. 

Este traduz-se em dois movimentos idênticos: a New Public Management (NPM) e o 

Reinventing Government. O managerialismo reflectiu-se, nas últimas décadas do século XX, 

num movimento de reforma e modernização administrativa, que atravessou os países da 

OCDE – a New Public Management. (Bilhim:2000) 
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O New Public Management representa o êxito ao nível internacional, de um modelo 

gestionário, que se pretende sobrepor ao modelo burocrático. Neste sentido, a partir da 

década de 80, este novo paradigma estendeu-se a todo o sector público, originando 

profundas mudanças na gestão dos serviços públicos em todo o mundo. (Dixon et al. 1998, 

Johnston e Kouzmin 1998; por Palma et al. 2010). O NPM surgiu como um movimento que 

visa melhorar a eficiência e a eficácia da administração pública, diminuindo o seu tamanho e 

âmbito de actuação, bem como capacitar o mercado e as empresas privadas. (Hajnal, 2005; 

por Palma et al. 2001). 

 Hood (1991) defende que o New Public Management é das mais surpreendentes 

tendências internacionais na Administração Pública. Reflectiu-se como sendo um 

movimento de reforma e modernização administrativa que foi adoptado por vários países da 

OCDE. O autor refere quatro megatendências que podem estar relacionadas com o seu 

aparecimento: 1) Tentativa para abrandar, ou reverter, o crescimento do sector 

administrativo em termos da despesa pública e do número de funcionários; 2) Tendência 

para a privatização e quase-privatização, e um afastamento das instituições 

governamentais, com uma ênfase renovada na subsidiariedade na provisão de serviços; 3) 

Desenvolvimento da automação, especialmente das tecnologias de informação, na 

produção e distribuição dos serviços públicos; 4) Desenvolvimento de uma agenda 

internacional com maior foco nos aspectos gerais da administração pública, na criação de 

políticas, nos estilos de gestão e na cooperação intergovernamental.  

De salientar que a primeira megatendência referida revela-se de máxima importância tendo 

em consideração o âmbito do presente trabalho. 

Segundo Hood (1991), os pressupostos do New Public Management são: a gestão é 

superior à administração; a gestão do sector privado é superior à administração do sector 

público; a boa gestão é uma solução eficaz para uma vasta gama de problemas económicos 

e sociais do Estado; a gestão consiste num corpo autónomo de conhecimentos 

universalmente aplicados ao público e privado. 

Os elementos chave do New Public Management, segundo Hood são os seguintes: Gestão 

profissional actuante – formação dos dirigentes; Padrões e medidas de desempenho 

explícitas; Ênfase no controlo dos resultados; tendência para a desagregação de unidades; 

Tendência para uma maior competição: ênfase nos estilos de gestão praticados no sector 

privado; Ênfase na disciplina e sobriedade na utilização dos recursos.  
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Neste sentido, o NPM vai introduzir práticas como a gestão por objectivos, a avaliação do 

desempenho, a orientação para os resultados e para o cliente, a introdução de sistemas de 

qualidade, a igualdade na legislação do trabalho. 

Quanto às críticas feitas ao managerialismo e à sua aplicação no domínio público, estas 

prendem-se com a possibilidade de se aceitar a universalidade da gestão, bem como da 

aplicação dos seus conceitos e técnicas, independentemente do contexto considerado 

(sector privado, público ou voluntário). À partida, a questão primordial será identificar se 

existem efectivamente diferenças entre o sector público e o sector privado, e se existem 

qual a sua importância e significado. (Carvalho, 2001). 

Segundo Pollitt por Carvalho (2001), existem alguns factores que diferenciam o sector 

público e o sector privado que são incontornáveis e que irão restringir a aplicação de 

conceitos e técnicas provenientes do sector público, são eles: Responsabilidade perante os 

representantes eleitos; Múltiplos e conflituantes objectivos e prioridades; Ausência ou 

raridade de organizações em competição; Processos orientados para o cliente/cidadão; 

Gestão do pessoal; Enquadramento legal. 

No que diz respeito ao Reinventing Government, apareceu nos Estados Unidos no início da 

década de 90, com a obra de Osborne e Gaebler (1992). Estes autores definiram o 

Reinventing Government em 10 princípios da Administração Pública do tipo empresarial: 1) 

Administração catalizadora: dirigir em vez de remar; 2) Administração pertencente à 

comunidade: dar poderes à comunidade, em vez de prestar serviços; 3) Administração 

competitiva: injectar a competição na provisão de serviços; 4) Administração dirigida pela 

missão: transformar as organizações guiadas pelas regras e orientá-las para a missão, isto 

é, adoptando uma orientação estratégica. 5) Administração orientada por resultados: 

financiar resultados e não inputs; 6) Administração orientada para o cliente: satisfazer as 

necessidades do cliente e não da burocracia; 7) Administração empresarial: ganhar e não 

gastar apenas. 8) Administração pró-activa: prevenir em vez de remediar (ser pró-activo e 

não meramente reactivo); 9) Administração descentralizada: reforçar o trabalho participativo 

e as equipas; 10) Administração orientada para o mercado: potenciar a mudança através do 

mercado, incluindo a utilização dos mecanismos de tabelar preços.  

 

2.5. Influência da reforma ao nível dos recursos humanos 

É a partir de meados da década de 80, mais precisamente em 1986, que se introduz em 

Portugal o modelo gestionário na Administração Pública. As primeiras medidas neste 
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sentido basearam-se em três objectivos: melhorar a relação entre a Administração e os 

cidadãos; reduzir os custos administrativos; melhorar a formação dos funcionários públicos. 

Quando se procedia a um levantamento dos problemas de gestão de recursos humanos da 

Administração Pública Portuguesa era comum encontrar, na enumeração, a falta de pessoal 

qualificado em várias áreas, nomeadamente nas áreas que exigem um elevado nível de 

tecnicidade; a ausência de dados qualitativos e quantitativos exactos quanto aos recursos 

humanos na Administração Pública; a incapacidade para controlar o tamanho da função 

pública (Carvalho, 2008a). 

Assim, é evidente que existe um enorme problema relativamente à dimensão da Função 

Pública, o que com a reforma se tornou ainda mais perceptível que era necessário fazer 

algo para inverter esta situação. O facto de reduzir o número de funcionários proporciona 

uma redução da despesa pública e do crescimento do emprego público.  

 

3. RACIONALIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA 

 

3.1. Dimensão da Função Pública 

Nesta secção, abordaremos o nosso primeiro objectivo, no qual pretendemos estudar a 

evolução do número de funcionários na Câmara Municipal de Odemira. Para tal é relevante 

conhecer previamente essa realidade a nível nacional, de forma a analisar se a tendência é 

semelhante. Assim, proceder-se-á ao levantamento da informação relativa à dimensão da 

Função Pública ao longo da III República, sistematizando-a e contrapondo-a com as 

intenções declaradas nos Programas do Governo relativamente a esse assunto. De seguida 

proceder-se-á a um estudo de caso, ou seja, será feita uma análise relativa à evolução dos 

funcionários na Câmara Municipal de Odemira, através da consulta dos balanços sociais da 

mesma. Procurando verificar se esta evolução vai de encontro aos resultados obtidos a nível 

nacional. 

Antes demais, importa realçar que a dimensão da função pública, ou seja, a contagem do 

número de funcionários, nem sempre foi uma matéria alvo de preocupação e de análise. 

Aliás, não existiam dados relativamente aos recursos humanos na Administração Pública 

Portuguesa. Apenas em 1935 ficou conhecido pela primeira vez o número de efectivos na 

administração pública, que seria 25.588 efectivos nessa data. Este ano foi um marco, pois a 

partir desta data começou-se a dedicar especial atenção à contagem do número de 
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funcionários públicos em Portugal. Nos anos que se seguiram, nomeadamente até à década 

de 70, assistiu-se a um crescimento muito acelerado dos efectivos na função pública 

(Gouveia, 2007). 

 Quanto à evolução do número de funcionários nos anos que se seguiram, veja-se a 

seguinte tabela, que sistematiza os dados ao longo do período 1979-2009:  

Quadro 1, Evolução do Número de Funcionários (1979-2009) 

Sectores da 

Administraçã

o 

1979 1983 1986 1991 1996 1999 2005 2007 2009 

Administração 

Central 

313.82

0 

344.448 384.448 418.868 429.646 484.850 568.384

* 

  

Administração 

Local 

58.266 75.876 79.873 90.864 105.058 106.066 130.650   

Administração 

Central + 

Administração 

Local 

372.08

6 

420.304 464.321 509.732 534.704 600.916 699.034

* 

  

Administração 

Regional 

    33.500 33.804 38.740   

Forças 

Militares, 

Militarizadas e 

Segurança 

    70.470 81.698    

TOTAL     638.674 716.418 737.774 708.56

7 

690.1

98 

Fonte: Adaptado de Rocha, 2010:74 

*Estão incluídos os valores das forças militares e militarizadas. 

Neste quadro verifica-se que o número de funcionários tem vindo continuamente a crescer 

ao longo dos anos. Apesar de, como iremos verificar mais adiante no nosso estudo, vários 

governos terem anunciado medidas de restrição à entrada de novos funcionários, 

nomeadamente a partir dos anos 80. Este decréscimo na dimensão da função pública, 

revela-se propício a uma redução da despesa pública e do crescimento do emprego público. 

Importa salientar, que apenas a partir de 2005 se verificou um decréscimo significativo do 

número de funcionários.  
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 É possível também constatar que os funcionários públicos se distribuem maioritariamente 

pela Administração Central (81,3%), o que evidência uma grande discrepância em relação 

ao número de funcionários na Administração Local (18,7%).  

Veja-se a seguinte tabela que apresenta a evolução destes números: 

 Quadro 2, Evolução dos funcionários públicos na Administração Central e Local 

ANOS 

Sectores da 

Administração 

1979 1983 1986 1991 1996 1999 2005 

Administração 

Central 

84,3% 82% 82,8% 82,2% 81,1% 81% 81,3% 

Administração 

Local 

15,7% 18% 17,2% 17,8% 18,9% 19% 18,7% 

Administração 

Pública 

(Central e 

Local) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Rocha, 2010:75 

No que diz respeito ao aumento acelerado do número de funcionários públicos, em geral, 

tem-se registado de forma mais acentuada nas áreas da Educação e da Saúde (Rocha, 

2010). De ressalvar que este crescimento deve-se a vários factores. Segundo Barreto 

(Barreto, 2002; por Quadros, 2002:206) podem ser identificadas as seguintes razões para 

este fenómeno:  

Regresso dos repatriados do Ultramar, da reconversão dos organismos de 

coordenação económica, das sequelas das nacionalizações, da integração 

dos organismos corporativos, da desmobilização das forças armadas e das 

forças democráticas; Mudança social e política que levou ao crescimento 

exponencial dos principais aparelhos de Estado na saúde e na educação; O 

Estado de protecção social cresceu muito fortemente em Portugal; Nova 

concepção da administração autárquica, cujo alargamento de funções e de 

competências exigia evidentemente um correspondente aumento de 

efectivos. (p.206) 
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3.2. Medidas de controlo do crescimento 

Com o intuito de controlar o crescimento dos funcionários públicos, do qual resulta o 

aumento da despesa pública, foi estabelecido um regime de congelamento de admissões na 

Administração Pública, consubstanciado pelo Decreto-Lei n.º 41/84 de 3 de Fevereiro. Nele 

prevê-se que o congelamento de admissões se aplica a todos os serviços da administração 

central, abrangendo os institutos públicos que revistam a natureza de serviços 

personalizados ou de fundos públicos, não excluindo os serviços em regime de instalação. 

Não foram abrangidos por este regime de controlo de efectivos, para além das 

administrações regionais e autárquicas, o pessoal militar das Forças Armadas, o pessoal 

militarizado da GNR e PSP, o pessoal docente de todos os níveis de ensino, o pessoal não 

docente do ensino superior, bem como o pessoal pertencente a carreiras que, pela sua 

natureza e através de diploma específico, tivessem ou viessem a ser dele excepcionado. 

Anteriormente à criação desta lei, já havia sido criado através da Resolução n.º 86/79 de 7 

de Março, “na Presidência do Conselho de Ministros e na dependência do Secretário de 

Estado da Administração Pública, uma Comissão de Racionalização de Efectivos da 

Administração Pública” devido ao crescimento desordenado de funcionários públicos. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de Maio instituiu medidas tendo 

em vista o controlo de admissões na Administração Pública, congelando todas as 

admissões externas para lugares de quadro e as contratações em regime de contrato 

individual de trabalho. 

De acordo com o despacho conjunto n.º 1071/2005, esta resolução mantém-se em vigor 

como enquadramento ao regime de admissões para a Administração Pública.  

A Lei n.º 169/2006 de 17 de Agosto, alarga o âmbito do regime de congelamento de 

admissões a todos os serviços e organismos da administração directa e indirecta, 

abrangendo assim, os quadros das forças armadas, ao pessoal militarizado ou equiparado, 

ao pessoal com funções policiais ou equiparado, e também ao pessoal não docente tanto do 

ensino básico, secundário e ensino superior.  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 276 – A/ 2007, de 31 de Julho, apenas estão excluídos do 

regime de congelamento de admissões: 

A - Os contratos a termo resolutivo certo, nos termos da alteração ao artigo 18º-A do 

Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS) pelo nº 3 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 276 - 

http://www.dgap.gov.pt/index.cfm?OBJID=91F17207-D63E-4F78-A525-4E8140F46F49&ID=260
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A / 2007, de 31 de Julho, sendo o numero máximo de contratos a fixar pelo Ministro das 

Finanças, sob proposta do Ministro da Saúde. 

 Os grupos profissionais abrangidos são os seguintes: pessoal médico; pessoal de 

enfermagem; técnicos superiores de saúde; técnicos de diagnóstico e terapêutica; auxiliares 

de acção médica; pessoal com destino ao exercício de funções de secretariado clínico. 

B – O pessoal docente dos ensinos básico e secundário e do ensino superior. Quanto a 

estes são publicados despachos globais, definidos pelo Ministro das Finanças e pelo 

Ministro da tutela, para os quais é estabelecido um plafond das contratações a fazer. 

Presentemente, de acordo com a Lei 12-A/2010, de 30 de Junho, Os órgãos e os serviços 

abrangidos pelo âmbito de aplicação objectivo definido no artigo 3.º da Lei 12 -A/2008, de 27 

de Fevereiro, não podem proceder à abertura de procedimentos concursais com vista à 

constituição de relações jurídicas de emprego.  

No caso das autarquias locais, o recrutamento excepcional depende da verificação dos 

seguintes requisitos cumulativos: 

a) Fundamentação na existência de relevante interesse público no recrutamento, ponderada 

a eventual carência dos recursos humanos no sector de actividade a que se destina o 

recrutamento bem como a evolução global dos recursos humanos do município ou freguesia 

em que o serviço se integra; 

b) Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos previstos nos 

n.º 1 a 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, ou por recurso a pessoal 

colocado em situação de mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade. 

Para além, dos diplomas criados para o controlo do número de funcionários na 

Administração Pública, geralmente, o discurso político refere a existência de um número de 

funcionários públicos excessivo, contribuindo desta forma para a ineficiência do sistema, 

assim também se verifica essa vontade na análise aos programas dos vários governos.  

Veja-se o seguinte quadro que sistematiza essa informação: 
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Quadro 3, Governos que expressaram a necessidade de controlar o aumento do número de 

funcionários públicos 

Governo Texto Referente ao Controlo do Crescimento da FP 

II “(…) racionalização dos contingentes de pessoal” 

III “ Evitar o mais possível a admissão de novos servidores do Estado, 

recorrendo, sistematicamente, à transferência de funcionários do Quadro 

Geral de Adidos ou a excedentes de pessoal subaproveitado porventura 

existente em quaisquer serviços públicos; b) Controlar estreitamente a 

publicação de diplomas que envolvam aumento de encargos com o pessoal 

(…)” 

IV “(…) aplicação de dispositivos tendentes a condicionar a admissão de 

novos funcionários públicos e a controlar, em geral, os encargos com o 

pessoal do Estado.” 

VI “(…) reforçar-se-á o controlo sobre a admissão de novos funcionários 

públicos” 

VII “enorme aumento dos efectivos da função pública (…) Para pôr cobro a tal 

estado de coisas (…)” 

VIII “conter o aumento de efectivos da função pública, proceder à 

racionalização dos existentes” 

IX “Conter os efectivos de funcionários, através de medidas que poderão ir 

até à proibição temporária de novas admissões, no quadro de uma 

política de racionalização do emprego público.” 

“Regulamentar o sistema de descongelamento da função pública, 

previsto no Decreto-Lei n.º 188/82, 10 de Maio, designadamente encarando 

a possibilidade de concessão de licenças sem vencimento e da atribuição 

de pensões bonificadas” 

XI “(…) prossecução de uma política de pessoal na função pública que incluirá 

a redução global dos seus efectivos, sem prejuízo dos reforços em 

determinadas categorias e em certos serviços” 

XV “(…) a alteração da política de admissão de funcionários públicos em 

relação à prática corrente dos últimos anos. A contratação de novos 

funcionários públicos só será equacionada depois de se esgotarem as 
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hipóteses de reafectação e requalificação dos recursos humanos já 

existentes e na proporção das aposentações que ocorrerem.” 

XVI “(…) evitar excessivas departamentalizações que acabam por ser uma fonte 

de pressão para o crescimento de efectivos” 

Fonte: Carvalho, 2008b:129 

De acordo com este quadro em que é realizada uma análise ao conteúdo dos programas de 

governo, verifica-se que existe o desejo de limitar o crescimento da Administração Pública 

ou de reduzir a sua dimensão. Independentemente, da intenção de controlar, diminuir ou de 

reverter o crescimento da Administração Pública que consta nos programas de Governo e 

de algumas medidas instituídas nesse âmbito através da legislação referida, o número de 

funcionários públicos não parou de crescer ao longo do tempo. No entanto, verifica-se que a 

partir do ano de 2005 se assistiu a um decréscimo significativo no número de funcionários, e 

nos anos seguintes tem-se assistido a essa tendência tal como se verifica no gráfico que se 

segue: 

Gráfico 1, Evolução de efectivos (1935-2008) 

 

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública (2009) 

Deste modo, no seguimento das medidas de controlo do número de funcionários tomadas 

ao longo dos anos pelos diversos governos, nos últimos anos, para fazer face à crise 

económica que vivemos, o Governo teve de implementar algumas medidas de austeridade 

como forma de combate à mesma. Neste sentido, o XVII e XVIII Governos Constitucionais, 

liderados por José Sócrates foram obrigados a mudar radicalmente de política, tendo sido 

anunciado em 2010 o Plano de Estabilidade e Crescimento (PEC), o qual tinha como 
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principal objectivo a redução do défice orçamental. Assim, uma das medidas do lado da 

despesa para travar o défice orçamental foi o congelamento das entradas na Função 

Pública. Através de uma aplicação reforçada da regra de contratação “dois por um”, ou seja, 

por cada dois funcionários que saiam para se aposentar, só foi admitido um novo funcionário 

público. Mais tarde, foi anunciado que o controlo de admissões ficaria ainda mais apertado, 

que em vez da medida referida anteriormente, as admissões ficariam totalmente 

congeladas. O Governo e o PSD acordaram em congelar as entradas até ao final de 2011 

para reduzir o universo dos funcionários públicos, e a respectiva “factura” para o Estado. 

(Peixoto: 2010) 

Esta medida aplica-se a todas as administrações e só haverá admissões em casos 

excepcionais e devidamente fundamentados. Esta deve ser uma boa prática de 

racionalização de recursos humanos na Administração Pública. O objectivo é reduzir o 

défice para 7,3% do PIB em 2010 (anteriormente 9,3%) e 4,6% em 2011 (anteriormente 

6,6%) e controlar o crescimento da dívida pública. (idem)  

A Lei do Orçamento de Estado de 2011 aponta para o controlo de efectivos, congelamento 

de admissões e redução do número de contratados e o congelamento de promoções e 

progressões. Este documento, refere ainda que desde 2005, o número de funcionários da 

administração pública reduziu cerca de 84 713. Estima-se que o número de funcionários 

públicos se situe, actualmente, nos 663 167 efectivos (menos 11 881 do que no final do ano 

passado). (Orçamento de Estado 2011) 

Em Março de 2011, José Sócrates apresenta a proposta para o IV Programa de Estabilidade 

e Crescimento como forma de combate à recessão económica, a qual foi rejeitada pelos 

deputados da Assembleia da República. Tal situação desencadeou duas posições, por um 

lado a demissão de José Sócrates, e por outro, obrigou a que fosse necessário pedir ajuda 

externa, ou seja, pedir o resgate ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira. (Beleza e 

Leça: 2011). O plano de ajuda externa a Portugal, negociado entre o Governo e a troika 

constituída por membros da Comissão Europeia (CE), Fundo Monetário Internacional (FMI) 

e Banco Central Europeu (BCE), tem como principal objectivo reduzir o défice público para 

5.9% do PIB em 2011, em 2012 para 4.5% do PIB e para 2013 para 3% do PIB. No que diz 

respeito às medidas tomadas a nível dos funcionários públicos na administração pública 

pretende-se limitar as admissões de novos funcionários, de modo a obter reduções anuais 

entre 2012 e 2014 de 1% por ano no pessoal da administração central e na administração 

local e regional 2%. Isto é, pretende-se assegurar que a massa salarial do sector público 

diminua em 2012 e 2013 como percentagem do PIB. (Memorando da Troika: 2011)  
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Relativamente ao Orçamento do Estado para 2012 pretende-se a redução de 2% nos 

efectivos da administração pública, o que permitirá poupar cerca de 0,3% do PIB. De 

salientar, a alteração ao que estava inicialmente previsto no que toca à redução anual de 

efectivos da administração central que passa de 1% para 2%, uma vez que não se atingiu a 

meta de redução de 3.6% em 2011. A meta dos 2% é extensível à administração local e 

regional, nas quais também existiram restrições e controlo nas admissões. Além disso, o 

Governo irá fixar um número máximo de funcionários em cada ministério, de forma a atingir 

os objectivos definidos. Acresce ainda referir, que está previsto que nas instituições de 

ensino superior exista um maior reforço do controlo e restrição de admissões. (Orçamento 

de Estado 2012) 

Em suma, verifica-se que para fazer face a este problema de crescimento descontrolado no 

número de funcionários públicos, vários Governos tomaram como medida o congelamento 

de admissões na função pública, como forma de controlar o seu crescimento e de diminuir a 

despesa pública. 

Para além, dos diplomas criados para o controlo do número de funcionários na 

Administração Pública, também se verifica essa vontade nos programas dos vários 

governos.  

Assim, após descrever e explicar a evolução do número de funcionários a nível nacional, de 

seguida pretendemos analisar a evolução do número de funcionários, no caso concreto da 

Câmara Municipal de Odemira. 

 

4. EVOLUÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ODEMIRA (2000-2011) 

 

4.1. Caracterização dos recursos humanos 

Antes de mais importa referir que os dados seguintes foram baseados nos Balanços Sociais 

da Câmara Municipal de Odemira no período de 2000 a 2011. Acresce referir que o Balanço 

Social foi institucionalizado pelo Decreto-Lei nº 155/92, de 28 de Julho, o qual tornou 

obrigatória a apresentação do Balanço Social aos serviços autónomos da Administração 

Pública. Em 1996, através do Decreto-Lei nº 190/96, de 9 de Outubro, é tornado obrigatório 

para todos os serviços e organismos com 50 ou mais trabalhadores. Esta obrigatoriedade 

tem em vista uma maior eficiência, qualificação e transparência, que irá originar num maior 
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empenhamento dos funcionários e na melhoria dos serviços prestados. Assim, o balanço 

social é considerado uma boa prática de gestão, uma vez que é considerado um meio de 

informação, um instrumento de concertação, e também um utensílio de planeamento e 

gestão a nível social e de Recursos Humanos. 

Assim, com base nos balanços sociais de 2000 a 2011 criámos os quadros que expomos de 

seguida. 

Quadro 4, Total de Efectivos 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 582 596 558 555 573 602 601 589 625 613 572 474 

 

O número total de recursos humanos do Município tem-se apresentado com valores 

relativamente equilibrados, é no entanto de salientar os anos de 2005 e 2006 em que o total 

de efectivos apresenta valores superiores aos 600 e em 2008 atingiu valores superiores a 

620 funcionários. Importa destacar, que em 2009 assiste-se a um ligeiro decréscimo. Nos 

anos que se seguiram, 2010 e 2011 verifica-se uma redução mais significativa no número 

total de trabalhadores ao serviço do município, menos 41 e menos 98 trabalhadores, 

respectivamente. Este decréscimo, deve-se a diversos factores, tais como: caducidade dos 

contratos, aposentação ou reforma, resolução ou exoneração (por iniciativa do trabalhador), 

ou sanção disciplinar, entre outros. Mais adiante serão apresentados os dados relativamente 

a estes factores, de modo a percebermos qual o factor com maior relevância que explique o 

motivo para a saída dos trabalhadores. 

Quadro 5, Total de Efectivos segundo o sexo 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Masculino 443 443 418 404 402 411 402 391 399 382 363 307 

% 76% 74% 75% 73% 70% 68% 67% 66% 64% 62% 63% 65% 

Feminino 139 153 140 151 171 191 199 198 226 231 209 167 

% 24% 26% 25% 27% 30% 32% 33% 34% 36% 38% 37% 35% 

Total 582 596 558 555 573 602 601 589 625 613 572 474 

 

Verifica-se que ao longo dos anos se mantém a tendência para a supremacia de efectivos 

do sexo masculino, sendo bastante decisiva na caracterização dos efectivos da Autarquia. 

No entanto, ao longo dos anos tem-se também verificado uma tendência de crescimento dos 
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valores do sexo feminino em função do decréscimo dos valores apresentados pelos 

trabalhadores do sexo masculino. 

Quadro 6, Total de Efectivos segundo o grupo profissional 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dirigente 7 5 8 8 9 9 9 9 10 8 7 8 

% 1.2% 0.8% 1.4% 1.4% 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.6% 1.3% 1.2% 1.6% 

Técnico 

Superior 

24 28 22 21 28 38 40 56 63 70 64 47 

% 4.1% 4.7% 3.9% 3.8% 4.9% 6.3% 6.7% 9.5% 10.1

% 

11.4

% 

11.2

% 

9.9% 

Técnico 3 6 10 9 8 4 6 6 6 7 7 7 

% 0.5% 1% 1.8% 22.3

% 

1.4% 0.7% 1% 1% 1% 1.1% 1.2% 1.4% 

Adm/Téc. 

Profission

al 

114 122 119 124 124 134 138 124 137 136 131 105 

% 19.6

% 

20.5

% 

21.3

% 

22.3

% 

21.6

% 

22.3

% 

23 % 21.1

% 

21.9

% 

22.2

% 

22.9

% 

22.2

% 

Operário 194 179 179 183 185 185 178 169 171 165 158 125 

% 33.3

% 

30% 32.1

% 

33% 32.3

% 

30.7

% 

29.6

% 

28.7

% 

27.4

% 

26.9

% 

27,6

% 

26.4

% 

Auxiliar 225 230 210 201 210 223 221 215 227 218 193 170 

% 38.7 38.6

% 

37.6

% 

36.2

% 

36.6

% 

37.0

% 

36.8

% 

36.5

% 

36.3

% 

35.6

% 

33,7

% 

36.0

% 

Outros 15 26 10 9 9 9 9 10 11 9 12 12 

% 2.6% 4.4% 1.8% 1.6% 1.6% 1.5% 1.5% 1.7% 1.8% 1.5% 2.1% 2.5% 

Total 582 596 558 555 573 602 601 589 625 613 572 474 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Ao longo dos anos, no total de trabalhadores distribuídos pelos vários grupos profissionais 

verifica-se uma clara predominância do grupo dos Auxiliares com percentagens quase 

sempre superiores a 35%, seguido pelo grupo dos Operários. Importa ainda referir, que em 

termos de Grupo Profissional, as carreiras que exigem maiores habilitações têm vindo a 

sofrer um crescimento cada vez mais expressivo, o que se traduz na admissão de um maior 

número de trabalhadores nessas carreiras. 
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Quadro 7, Total de Efectivos segundo a relação jurídica de emprego 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nomeação 427 485 498 506 509 506 495 482 469 464 452 427 

% 73.4

% 

81% 89% 91% 89% 84% 82% 82% 75% 76% 79% 90% 

Contrato 

Adm. 

Proviment

o 

10 15 10 9 11 10 8 4 4 9 7 12 

% 1.7% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1.2% 2.6% 

Contrato 

Termo 

Certo 

130 83 36 31 44 77 88 92 127 132 104 31 

% 22.3

% 

14% 6% 6% 8% 13% 15% 16% 20% 22% 18.1

% 

6.5% 

Outras 

Situações 

15 13 14 9 9 9 10 11 25 8 9 4 

% 2.6% 2% 3% 2% 2% 1% 2% 2% 4% 1% 1.6% 0.9% 

Total 582 596 558 555 573 602 601 589 625 613 572 474 

% 100% 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100% 100

% 

 

Em relação ao total de trabalhadores segundo a modalidade de vinculação, verifica-se 

sempre uma predominância de trabalhadores pertencentes ao Quadro ou por Nomeação, 

contando sempre com percentagens entre os 80% e os 90%. 

Quadro 8, Contagem de efectivos segundo o escalão etário 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

18-

24 

30 17 15 7 11 23 17 11 16 8 5 0 

25-

29 

70 83 79 81 78 75 62 42 54 48 36 8 

30-

34 

56 62 63 70 77 80 95 105 105 111 89 55 

35-

39 

96 88 85 80 74 82 70 70 93 94 93 92 

40-

44 

68 78 81 82 90 93 106 95 90 86 84 64 

45- 57 62 59 64 70 69 72 82 81 87 90 101 
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49 

50-

54 

61 60 58 57 52 66 61 68 70 73 71 68 

55-

59 

50 54 46 43 45 41 53 49 54 54 58 49 

60-

64 

39 38 35 35 38 38 36 40 35 28 26 25 

65 

ou 

mais 

55 54 37 36 38 35 29 27 27 24 20 12 

Total 582 596 558 555 573 602 601 589 625 613 572 474 

 

Ao longo dos anos tem-se assistido a algumas alterações ao nível das taxas etárias mais 

representativas neste Município. Nos últimos anos verificou-se o aumento das faixas etárias 

mais jovens, e por outro lado tem havido um abrandamento nas idades mais avançadas. 

Assim, o quadro de pessoal deste Município pode caracterizar-se jovem, uma vez que os 

escalões etários com maiores percentagens de trabalhadores encontram-se entre os 30 e 

34 anos e também entre os 35 e 39 anos. De destacar que nos dois últimos anos em 

análise, as faixas etárias mais representativas são entre os 35-39 e os 45-49. 

Quadro 9, Contagem da antiguidade na Função Pública 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Até 

5 

anos 

231 236 247 233 251 234 177 147 179 156 97 48 

5 a 9 59 73 137 87 62 100 159 178 191 206 181 94 

10 a 

14 

113 95 70 55 63 84 84 88 73 53 90 139 

15 a 

19 

47 62 33 65 86 63 63 57 52 52 68 66 

20 a 

24 

100 96 56 79 54 55 33 34 53 75 55 54 

25 a 

29 

24 22 7 27 47 55 71 71 58 36 40 27 

30 a 

35 

6 10 6 8 8 8 11 10 14 29 39 41 

36 

ou 

mais 

2 2 2 1 2 3 3 4 5 6 2 5 
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Total 582 596 558 555 573 602 601 589 625 613 572 474 

 

Embora o quadro de pessoal da Autarquia apresente uma taxa relativamente alta quanto à 

estrutura etária, constata-se não haver correspondência quanto à percentagem de 

aposentações num curto espaço de tempo. Cerca de 50% dos trabalhadores estão há 

menos de 9 anos ao serviço do Município. Existe uma baixa percentagem de funcionários 

que têm um nível de antiguidade superior aos 30 anos. 

Quadro 10, Contagem dos efectivos segundo as habilitações literárias 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

-4 anos 89 88 58 57 54 47 39 36 31 26 19 12 

4ª classe 228 224 221 200 199 198 193 186 175 164 152 131 

6 anos 73 75 72 77 77 83 78 81 85 85 79 70 

9 anos 47 50 49 56 65 80 77 82 102 99 88 73 

11 anos 23 23 27 15 16 17 21 21 24 25 24 15 

12 anos 83 91 83 104 111 120 130 110 120 120 121 107 

Bacharelato 4 8 8 8 8 6 8 6 10 8 6 6 

Licenciatura 35 37 40 38 41 48 52 62 73 81 77 56 

Mestrado 0 0 0 0 2 3 3 5 5 5 6 4 

Total 582 596 558 555 573 602 601 589 625 613 572 474 

 

No que diz respeito à estrutura habilitacional do município verifica-se a tendência para a 

redução do número de trabalhadores com habilitações inferiores ao 9.º ano de escolaridade, 

o que se traduz num indicador positivo. Sendo no entanto, onde se destaca a maior 

percentagem de efectivos. Além disso, a percentagem de funcionários com o 9.º ano de 

escolaridade tem também obtido uma tendência positiva, devido ao facto de alguns 

trabalhadores terem entrado nos processos de revalidação e certificação de competências, 

factor importante de desenvolvimento habilitacional e de desenvolvimento de competências 

no quadro de efectivos e no âmbito do Concelho. Por último, destaca-se ainda que tem 

ocorrido um aumento significativo no número de funcionários com qualificações ao nível do 

ensino superior.  

Importa referir que o quadro de pessoal caracterizava-se por uma estrutura habilitacional 

com poucas qualificações o que se tornava uma condicionante para uma política de 

reestruturação. Deste modo, foi necessário admitir efectivos mais qualificados, situação que 

se verificou principalmente a partir do ano de 2000, o que permitiu o aumento dos quadros 

especializados.  
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Quadro 11, Contagem das acções de formação 

 

O número total de acções de formação realizadas apresenta uma acentuada evolução 

desde o ano de 2003 até 2009. A Autarquia tem vindo a apostar na formação profissional, 

privilegiando as acções com os conhecimentos específicos de conteúdos ligados aos 

processos de informática e de processos de modernização em curso nos serviços da 

mesma. Assim, é notória a crescente participação na qualificação das competências dos 

trabalhadores. Apesar de nos dois últimos anos em análise se verifique uma redução do 

número de acções de formação realizadas. 

Quadro 12, Total de encargos com o pessoal 

 

No que diz respeito ao total de encargos com os recursos humanos, os valores têm-se 

apresentado equilibrados, o que demonstra uma boa gestão por parte do Município. 

Quadro 13, Contagem das saídas dos trabalhadores segundo o motivo da saída 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Formações 16 20 18 46 50 59 79 98 80 102 56 47 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

E
n

c
a

rg
o

s
 4.866.

332,1

4 

5.409.

231,0

4 

5.257.

183,2

0 

5.339.

327,0

6 

5.618.

744,2

9 

6.105.

197,5

3 

6.341.

540,8

4 

8.813.

730,6

7 

9.672.

088,6

6 

10.137

.198,6

2 

9.994.

919,6

0 

8.869.

335,2

8 

 2009 2010 2011 

Caducidade 5 20 84 

Revogação (acordo mútuo) 0 0 0 

Resolução ou exenoração (iniciativa do 

empregador) 

2 0 1 

Resolução, denúncia, ou exoneração 

(iniciativa do trabalhador) 

5 4 2 

Sanção disciplinar 0 2 0 

Conclusão sem sucesso do período 

experimental 

- - 1 

Fim da situação de mobilidade interna  - - 0 

Fim da situação de cedência de interesse - - 0 
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De acordo com os dados disponíveis a partir de 2009, ano em que se verificou o decréscimo 

significativo de funcionários, em relação aos motivos de saída, verifica-se que se tem vindo 

a assistir a um aumento bastante significativo do número de trabalhadores a sair. Assim, os 

motivos de saída com maior expressão são: caducidade dos contratos e 

reforma/aposentação.  

Após a análise da evolução do número de funcionários da Câmara Municipal de Odemira 

entre 2000 a 2011, passamos de seguida ao segundo objectivo do presente estudo, no qual 

se pretende analisar o impacto da evolução do número de funcionários da Câmara Municipal 

de Odemira relativamente aos resultados hard (desempenho) e resultados soft (satisfação e 

stress). Assim, de acordo com os dados apurados relativamente à evolução do número de 

funcionários, pretende-se aplicar entrevistas a funcionários da Câmara Municipal de 

Odemira, de modo a averiguar quais os impactos a nível de resultados hard e soft em 

consequência da evolução do número de funcionários. Para tal, utilizamos o método da 

Grounded Theory de forma a gerar uma explicação relativamente a esta matéria.  

Neste sentido, antes de mais revela-se pertinente debruçarmo-nos sobre os resultados hard 

e soft, assim passaremos de seguida à definição e explicação dos conceitos de 

desempenho, satisfação e stress.  

 

5. RESULTADOS HARD E SOFT 

 

5.1. Resultados Hard 

O conceito de desempenho pode ser dúbio, muitas vezes pode ser confundido com os 

comportamentos. Todavia, distinguem-se facilmente pois o desempenho diz respeito ao 

resultado final, enquanto que o comportamento é o meio para atingir esse fim, ou seja, são 

as acções que podem contribuir para alcançar as realizações. O desempenho relaciona-se 

público 

Morte 2 1 4 

Reforma/aposentação 9 17 18 

Limite de idade - - 1 

Cessação da comissão de serviço - - 0 

Outros 0 1 7 

Total 23 44 118 
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com resultados, com as conquistas alcançadas por uma pessoa, organização ou grupo. 

(Rothwell et al, 2000). Neste caso, importa-nos o conceito de desempenho individual.  

Neste sentido, podemos realçar que é através das aptidões e características pessoais que é 

possível atingir níveis de desempenho elevados. Assim, o desempenho está relacionado 

com as competências profissionais individuais, ou seja, o conhecimento, o know-how, a 

experiência e o comportamento exercido num determinado contexto profissional 

(Bilhim:2005).  

O desempenho humano é algo muito subjectivo, depende das pessoas, das situações, uma 

vez que está sujeita a diversos factores que o podem influenciar de forma muito significativa. 

É necessário que cada pessoa tenha presente que o esforço que está disposta a realizar 

numa determinada tarefa pode determinar o valor da recompensa, ou seja, a pessoa deverá 

efectuar uma avaliação custo/benefício para verificar se vale a pena fazer dado esforço. 

Deste modo, “o esforço individual depende das habilidades e capacidades da pessoa e da 

sua percepção do papel a ser desempenhado.” (Chiavenato, 1999:189).  

Rocha (2010b:218) considera crucial conjugar o “”desempenho individual com os objectivos 

da organização e os resultados da sua actuação”. Além disso, menciona que a avaliação 

individual deverá incluir tanto a análise do grupo de trabalho, bem como a gestão da 

qualidade. 

Chiavenato (1999) admite que as pessoas devem avaliar o seu próprio desempenho, uma 

vez que este pode ser utilizado como um instrumento para atingir os objectivos e resultados 

estabelecidos; superar as expectativas; analisar os pontos fortes e pontos fracos, e com isto, 

obter informações sobre o que pode fortalecer e saber como melhorar os resultados 

pessoais, ou seja, o desempenho.  

Por sua vez, existe um conjunto de factores que afectam o desempenho, Gilbert (1973) no 

Behavior Engineering Model (BEM) identifica seis factores, são eles: dados e informações; 

recursos, ferramentas e suportes ambientais; consequências, incentivos e recompensas; 

habilidades e conhecimentos; capacidade individual; e por fim, motivações. Estes factores 

podem ser divididos em duas categorias, assim as três primeiras são variáveis externas, isto 

é, compete à organização fornecer aos funcionários as condições e os elementos 

necessários que lhes permitam realizar as suas tarefas sem impedimentos. As três últimas 

variáveis são internas, estas estão directamente relacionadas com o indivíduo, ou seja, 

depende exclusivamente da pessoa obter um bom desempenho ou não. Nos dados e 

informações incluem-se todos os esclarecimentos fornecidos à pessoa sobre o trabalho e os 

objectivos que se pretendem. Um aspecto também importante é o feedback dado em tempo 
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útil, pois permite ajudar a pessoa relativamente a possíveis melhorias, corrigir o que está 

errado ou manter o bom desempenho. Os recursos abrangem recursos financeiros, 

ferramentas, equipamentos, suportes ambientais. Compete à organização fornecer os 

recursos suficientes que lhes permitam alcançar o desempenho ideal, quando existe 

ausência destas componentes ou quando não se adequam, provoca níveis baixos de 

desempenho. As consequências, incentivos e recompensas servem para estimular os 

funcionários a cumprir os objectivos. As consequências podem ser positivas ou negativas. 

Quando uma pessoa por causa de determinado comportamento recebe uma consequência 

negativa é provável que não o volte a repetir. Em caso de receber uma recompensa ou 

incentivo é possível que a pessoa continue com o bom desempenho. Quanto às variáveis 

internas iniciamos com as habilidades e conhecimentos, as pessoas adquirem-nos através 

de diversas fontes, incluindo níveis de escolaridade, formação no local de trabalho, 

experiência. Quando não existem ou são reduzidos pode resultar em fraco desempenho 

devido a problemas de qualidade, tempo necessário para os realizar. As capacidades estão 

ligadas aos talentos ou com a capacidade de realizar o trabalho. Por vezes, as pessoas não 

possuem as capacidades necessárias para um desempenho eficaz, essas limitações podem 

ser a nível físico ou mental. Por último, as motivações são características adquiridas pelas 

pessoas que podem influenciar o desempenho. As motivações das pessoas envolvem várias 

razões, tais como, as suas necessidades, desejos, medos, ambições, em conjunto com uma 

variedade de traços de personalidade da própria pessoa. (Gilbert, 1973; por Rothwell, 2000).  

 

Neste sentido, directamente relacionado com o desempenho individual está a avaliação de 

desempenho, é através desta que é possível proceder à “apreciação do desempenho do 

indivíduo no cargo e o seu potencial desenvolvimento”, bem como avaliar a “sua capacidade 

de trabalho, tendo em vista as suas aptidões e demais características pessoais”, devendo 

proporcionar uma imagem o mais aproximada possível, do comportamento do indivíduo em 

contexto de trabalho. (Nunes, 2000:100-101) 

Segundo Rocha (2007b) a avaliação de desempenho é um elemento fundamental na 

Gestão de Recursos Humanos, pois é a partir dos resultados apurados que é definida a 

estratégia da organização, bem como o plano de formação. De acordo com Caetano (2000) 

o sistema de avaliação de desempenho implementado deve ser adequado às características 

da organização, uma vez que este poderá ter um papel determinante no desempenho total 

da organização. 

Robbins (2005) afirma que um dos principais objectivos da avaliação de desempenho 

consiste em analisar de forma muito rigorosa o contributo do desempenho dos indivíduos de 
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forma a obter informações para tomar decisões importantes. É fundamental escolher 

correctamente os critérios de avaliação do desempenho, pois serão determinantes para o 

tipo de comportamento dos funcionários. Caso sejam escolhidos os critérios errados 

poderão dar origem a consequências negativas, tais como, a diminuição do esforço e 

empenho nas tarefas executadas, o aumento do absentismo ou a procura de outro trabalho. 

Assim, o autor refere ainda, que se os funcionários tiverem a oportunidade de participar no 

processo de avaliação e estiverem a par dos conteúdos de avaliação, o desempenho e a 

satisfação no trabalho tendem a melhorar. 

Chiavenato (1999:189) considera que “a avaliação de desempenho é um processo que 

serve para julgar ou estimar o valor, a excelência e sua contribuição para o negócio da 

organização”. Menciona ainda que, a avaliação de desempenho funciona como um processo 

de resolução de problemas de desempenho, e também contribui para melhorar a qualidade 

do trabalho e a forma de vida nas organizações.  

Em suma, importa mencionar que “as actividades de recursos humanos têm um grande 

impacto na performance individual e, consequentemente na produtividade e no desempenho 

organizacional”. (Caetano, 2000:101) 

No que diz respeito à avaliação de desempenho na Administração Pública, enquadrada no 

processo de modernização administrativa da Administração Pública, é decretado pela 

Assembleia da República a Lei n.º 10/2004, de 22 de Março, a criação do Sistema Integrado 

de Avaliação de Desempenho na Administração Pública (SIADAP). Mais tarde, através da 

Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro estabelece-se efectivamente o SIADAP. Segundo a 

presente lei “o SIADAP visa contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de 

serviço da Administração Pública, para a coerência e harmonia da acção dos serviços, 

dirigentes e demais trabalhadores e para a promoção da sua motivação profissional e 

desenvolvimento de competências.” 

Neste sentido, este sistema destina-se a avaliar o desempenho dos serviços públicos, dos 

respectivos dirigentes e dos trabalhadores, através de uma visão integrada, de forma a 

apurar com coerência o desempenho dos serviços e dos que neles trabalham. É composto 

por três subsistemas: Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública 

(SIADAP 1); Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração Pública (SIADAP 

2); Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública (SIADAP 3).  

 

O SIADAP tem carácter anual e aplica-se a todas as administrações – central, regional e 

autárquica, sendo que possui flexibilidade para se adaptar às particularidades de cada 

administração. Assim, o SIADAP “é um modelo de avaliação global que permite implementar 
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uma cultura de gestão pública, baseada na responsabilização de dirigentes e outros 

trabalhadores relativamente à prossecução dos objectivos fixados, mediante a avaliação dos 

resultados.” (Bilhim 2006a:276). O sistema baseia-se na definição de objectivos, isto é, na 

avaliação dos serviços, dos dirigentes e dos trabalhadores, sendo que a atenção centra-se 

nos resultados obtidos em função aos objectivos previamente estabelecidos.  

 

Neste sentido, o SIADAP tem como objectivos principais “avaliar a qualidade dos serviços e 

organismos da Administração Pública, tendo em vista promover a excelência e a melhoria 

contínua dos serviços prestados aos cidadãos e à comunidade.” (Bilhim, 2006a:277). Deste 

modo, o SIADAP permite reconhecer o mérito, assegurando a diferenciação e a valorização 

dos níveis de desempenho. Em suma, este sistema visa uma melhor gestão de recursos 

humanos, tal como se verifica na figura 1. 

 

Figura 1, Pressupostos da Gestão e Avaliação de Desempenho 

 

Fonte: Direcção–Geral da Administração e Emprego Público  

Dito isto, passaremos de seguida à explicação dos conceitos de satisfação e stress no 

trabalho, variáveis que integram os resultados soft. 

  

5.2. Resultados Soft 

A satisfação no trabalho é uma das variáveis mais estudadas ao nível do comportamento 

organizacional, no entanto, devido às diversas perspectivas que a caracterizam, é um 

conceito difícil de definir. (Ferreira et al., 2011). Deste modo, são inúmeras as definições 

existentes do conceito de satisfação, apresentaremos de seguida algumas definições deste 
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conceito, bem como o que lhe está subjacente, como é o caso, das causas e consequências 

que resultam da satisfação e/ou insatisfação. 

O conceito de satisfação está geralmente associado a estados afectivos e das cognições 

que lhes estão associadas. Neste sentido, satisfação pode ser definida como “um estado 

emocional positivo ou de prazer, resultante da avaliação do trabalho ou das experiências 

proporcionadas pelo trabalho” (Locke 1976 por Cunha et al. 2007:180). Brief (1998) define 

como “um estado emocional expresso através da avaliação afectiva e/cognitiva de uma 

experiência de trabalho, com algum grau de favorabilidade ou desfavorabilidade” (Brief 1998 

por Cunha et al. 2007:180). 

Para Bilhim, a satisfação traduz-se pelo sentimento ou estado a nível emocional que resulta 

das condições de trabalho, o que influencia o comportamento dos indivíduos na 

organização. O comportamento dos indivíduos poderá levar a “atitudes positivas e capazes 

de melhorar e beneficiar a organização ou em atitudes negativas, susceptíveis de serem 

prejudiciais à organização” (Bilhim, 2006b:337). 

De acordo com Spector (2005), a satisfação no trabalho é uma variável que traduz o modo 

como uma pessoa se sente relativamente ao seu trabalho de maneira geral e em várias 

perspectivas, ou seja, através da análise da satisfação do trabalho é possível perceber o 

quanto as pessoas gostam ou não do trabalho que desempenham. O autor afirma ainda, 

que a satisfação no trabalho é uma variável causadora de diversas acções por parte dos 

funcionários, originando um melhor desempenho no trabalho, melhorias ao nível da saúde, 

bem como na esperança média de vida. 

 

Segundo Robbins (1996) a avaliação da satisfação ou insatisfação de um funcionário 

relativamente ao seu emprego é a soma complexa de vários elementos que envolvem a 

actividade laboral. Refere, ainda que os factores mais importantes que conduzem à 

satisfação no trabalho são: trabalho desafiante e motivador, remuneração justa, boas 

condições de trabalho, boa relação entre colegas e trabalho em equipa. Outro ponto 

importante é a relação entre satisfação e produtividade, pode-se dizer que um trabalhador 

feliz é um trabalhador produtivo. 

 

Alguns estudos chegaram à conclusão que a produtividade leva à satisfação e não o 

contrário. Se um indivíduo fizer um bom trabalho, intrinsecamente sente-se bem com isso. 

Além disso, assumindo que a organização tem um sistema de recompensas pela 

produtividade, o aumento da produtividade deve aumentar o reconhecimento, bem como o 

salário e a satisfação com o trabalho. 
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Robbins (2008) aponta como principais causas para a satisfação, o próprio trabalho, a 

remuneração justa, as oportunidades de promoção, os procedimentos e políticas da 

organização, a supervisão e os colegas de trabalho. A maioria das pessoas prefere um 

trabalho desafiador e estimulante em vez de um trabalho previsível e rotineiro. 

Neste sentido, a insatisfação no trabalho acarreta algumas consequências no local de 

trabalho. As organizações com funcionários mais satisfeitos tendem a ser mais eficazes que 

as organizações com funcionários menos satisfeitos, ou seja, funcionários satisfeitos são 

mais produtivos e desempenham melhor as suas funções, logo é vantajoso para a 

organização ter funcionários satisfeitos; funcionários satisfeitos são mais propensos a falar 

positivamente sobre a organização, ajudar os colegas, e ir além das expectativas normais 

do seu trabalho; funcionários insatisfeitos apresentam níveis de absentismo mais elevados. 

(Robbins, 2008). Além disso, funcionários insatisfeitos poderão pedir a demissão, ou caso 

isso não aconteça tendem a tomar comportamentos desviantes, tais como: atrasos, faltas, 

criar mau ambiente entre os colegas, navegar na internet, levar materiais para casa para 

uso pessoal, reclamar, tornar-se insubordinados ou fugir às responsabilidades.  

 

As consequências são positivas ou negativas, mediante a satisfação ou não do trabalhador 

no local de trabalho. Neste contexto, se os empregadores pretendem controlar as 

consequências da insatisfação no trabalho, a melhor forma de o fazer é atacar a fonte do 

problema – a insatisfação – em vez de tentarem controlar os diferentes comportamentos de 

insatisfação (Robbins, 2008). 

 

Porter e Steers (1973) apontam como factores determinantes que levam à decisão de 

afastamento dos funcionários de uma organização, as políticas de remuneração e 

progressão na carreira, dimensão do departamento onde estão inseridos, o tipo de 

supervisão, a relação entre colegas de trabalho, o próprio trabalho desenvolvido, a idade e 

por fim, a posição dos trabalhadores dentro da organização.  

 

Para Spector (2005), grande parte dos estudos que abordam a satisfação no trabalho, 

partem de uma perspectiva ambiental de modo a compreender como as características 

organizacionais tornam os funcionários satisfeitos ou insatisfeitos. 

 

Em suma, verifica-se que nas organizações que dão importância ao bem-estar dos 

trabalhadores, a avaliação da satisfação no trabalho torna-se num dos seus grandes 

objectivos. Além disso, todas as investigações realizadas neste âmbito procuram promover 

“o conhecimento da contribuição da satisfação e insatisfação no trabalho para os 
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desempenhos organizacional e profissional; para o individual, nos comportamentos e nas 

atitudes, no bem-estar físico e no psicológico” (Ferreira et al. 2011:343)  

 

Uma vez definido e explicado o conceito de satisfação no trabalho, bem como tudo o que lhe 

está adjacente, de seguida abordamos o conceito de stress, que incide sobre a sua 

definição, as suas causas e consequências.  

 

Stress é um conceito que está na “moda”. De acordo com Cooper e Cartwright (1996) a 

partir dos anos 80 a palavra stress começou a fazer parte do vocabulário moderno, sendo 

que o stress no trabalho tornou-se cada vez mais reconhecido como uma questão 

importante para empregadores e trabalhadores, bem como para sociedade em geral. Devido 

a esta popularidade este tema tornou-se dos mais estudados pelos investigadores ao longo 

dos anos, de forma a encontrar relações entre o ambiente de trabalho e os níveis de stress 

(Spector et al., 1988). 

A palavra stress é utilizada de forma muito generalista, no entanto, tem interpretações 

distintas de acordo com a situação em concreto, ou seja, é um conceito abrangente que 

pode ter várias definições. Neste sentido, stress pode ser definido como um “ processo 

transaccional de desajustamento entre a pessoa e a sua envolvente, o qual produz 

respostas físicas, psicológicas e comportamentais – com consequências negativas para o 

indivíduo e para a organização” (Cunha et al. 2007:257). O Guia do Stress Ocupacional da 

Comissão Europeia (1999) apresenta a seguinte definição de stress: “ 

Um padrão de reacções emocionais, cognitivas, comportamentais e 

psicológicas a aspectos adversos e nocivos relacionados com o conteúdo, a 

organização e o ambiente de trabalho (...) O stress é causado pelo 

desajustamento entre nós e o nosso trabalho, pelos conflitos entre os nossos 

papéis relacionados com o trabalho e outros papéis que lhe são exteriores, e 

pela ausência de um razoável grau de controlo sobre o nosso próprio 

trabalho e a nossa vida. (p.5)  

Spector et al (1988) admitem que as condições de trabalho contribuem para os resultados 

de stress nos funcionários. Esta afirmação é baseada unicamente na recolha de dados e 

estudos entre variáveis que mostram correlações entre o ambiente de trabalho e os 

resultados de stress. 
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Diversos estudos sobre o stress têm demonstrado uma série de resultados negativos que 

afectam directa e indirectamente os trabalhadores, tais como: insatisfação no trabalho; 

insegurança na realização das suas funções; prejudica o relacionamento interpessoal no 

local de trabalho; reduz a eficácia no trabalho e por fim, pode dar origem a doenças mentais 

(Cooper e Cartwright, 1996). Os mesmos autores salientam ainda, que as principais causas 

para o desenvolvimento do stress são aspectos relacionados com mudança, incerteza, 

excesso de trabalho, sendo que por vezes também é motivado por questões do domínio 

pessoal que depois se reflectem no local de trabalho. Neste contexto, Cooper e Cartwright 

(1997) identificam como fonte de stress no ambiente de trabalho seis categorias: factores 

intrínsecos ao trabalho; o papel de local de trabalho; relacionamento no trabalho; 

desenvolvimento da carreira, estrutura e cultura organizacional; e a conjugação casa / 

trabalho. 

Spector e Jex (1998) realizaram um estudo em que analisaram quatro variáveis como 

principais indicadores de stress: restrições situacionais, conflitos interpessoais, carga de 

trabalho e por fim, sintomas físicos. Quanto às restrições situacionais, consideram-se 

elementos que interferem com o desempenho no trabalho, como por exemplo, interrupção 

de colegas, equipamentos defeituosos, informação incompleta. Este tipo de situações 

poderá dar origem a frustração e insatisfação no trabalho. Os conflitos interpessoais vão 

desde desentendimentos entre colegas de trabalho ou até mesmo agressão física. O conflito 

pode ser evidente, por exemplo, ser mal-educado com um colega, ou pode ser encoberto, 

por exemplo, espalhar rumores sobre um colega de trabalho. Diz respeito a variações 

emocionais, incluindo ansiedade, frustração e depressão. A elevada carga de trabalho 

representa um grande volume de trabalho pedido a um funcionário. Pode ser medido pelo 

total de horas de trabalho, níveis de produção ou pela exigência do trabalho realizado. Pode 

gerar incerteza e posteriormente sentimentos de ansiedade e preocupação. É o elemento 

que menos relação tem com os níveis de stress, poderá também originar frustração e 

ansiedade e diminuir a qualidade do trabalho efectuado por terem tantas tarefas para 

executar ao mesmo tempo. Por último, sintomas físicos, este indicador tem recebido muita 

atenção por parte da literatura, principalmente devido ao aumento dos custos a nível de 

cuidados de saúde. As principais manifestações a nível físico são o cansaço, dores de 

cabeça, e náuseas. Muitas vezes os sintomas físicos têm uma componente psicológica. 

Podem dividir-se em sintomas físicos ligeiros em que a própria pessoa consegue ultrapassar 

sozinha, e em sintomas graves em que é necessário uma ida ao médico. 

Childre no seu estudo sobre técnicas de gestão de stress refere que a possibilidade de 

redução de pessoal nos quadros das empresas é para a maioria das pessoas um receio 



 
 
 

32 
 

constante. Assim, “estas pressões externas, combinadas com a falta de autogestão mental e 

emocional, podem resultar num lento mas certo aumento do stress” (Childre, 1994:67). 

Por último, Childre (1994) afirma que para alcançar um maior sucesso a nível profissional é 

fundamental que futuramente as pessoas percebam que é importante estarem atentas ao 

excesso de preocupações e stress. Assim, a atenção dada a estas áreas permitirá melhorar 

a harmonia no trabalho, quer a nível das pessoas, quer das empresas. 

Após a definição e explicação dos conceitos de desempenho, satisfação e stress, variáveis 

estas que servem de base para o nosso estudo de caso, de seguida passaremos à fase em 

que apresentamos o método e design que considerámos o mais adequado para os nossos 

dois objectivos. 

 

6. MÉTODO 

 

6.1. O design da investigação: método qualitativo 

Para atingir os objectivos do presente estudo – em primeiro lugar, analisar a evolução do 

número de funcionários públicos a nível nacional, bem como no caso concreto da Câmara 

Municipal de Odemira; e posteriormente, examinar o impacto que a evolução do número de 

funcionários na Câmara Municipal de Odemira teve ao nível dos resultados hard 

(desempenho) e dos resultados soft (satisfação e stress) – utilizámos o design qualitativo. O 

design qualitativo revelou-se o mais adequado para este estudo, dado que pretendemos 

investigar as experiências, os comportamentos, e os significados das pessoas no seu 

contexto específico, de modo a construir ideias, conceitos, combinações e novos modelos 

de conhecimento (Dixon-Woods, Booth & Sutton, 2007). 

A investigação qualitativa é um tipo de metodologia que tem como objectivo abordar e 

compreender a realidade social. Baseia-se numa análise descritiva, isto é, implica um relato 

cuidadoso relativamente à forma como os dados foram obtidos e analisados. Segundo 

Sampieri et all (2006:5), o método qualitativo “é utilizado sobretudo para descobrir e refinar 

questões de pesquisa”. Os mesmos autores referem ainda, que este método de pesquisa 

baseia-se na recolha de dados, sem medição numérica, através da descrição e observação, 

que pode ou não provar as hipóteses previamente estabelecidas durante o seu processo de 

interpretação. Tendo como principal propósito a reconstituição da realidade, tal como é vista 

pelos actores do sistema em estudo. Sendo assim, pelas características referidas o método 
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qualitativo distingue-se do método quantitativo. O método quantitativo tem por objectivo 

“encontrar relações entre variáveis, fazer descrições recorrendo ao tratamento estatístico de 

dados recolhidos, testar teorias.” (Carmo e Ferreira, 2008:178). Sampieri et all (2006), 

mencionam que a pesquisa quantitativa utiliza a recolha e a análise de dados de modo a dar 

resposta às questões previamente estabelecidas e também para testar hipóteses, tendo por 

base a medição numérica e a análise estatística, para instituir padrões de comportamento. 

 

Assim, tendo em consideração os propósitos do estudo já enunciados, numa primeira fase 

existem dois momentos específicos a ter em consideração: 

 Levantamento da informação relativa à dimensão da Função Pública, 

sistematizando-a e contrapondo-a com as intenções declaradas nos Programas do 

Governo relativamente a esse assunto.  

 

 Através do estudo de caso, ou seja, da análise da evolução dos recursos humanos 

na Câmara Municipal de Odemira, pretende-se perceber se os resultados estão em 

conformidade com os dados obtidos a nível nacional. 

 

6.1.1. Estudo de caso 

Neste sentido, como método de recolha dos dados optámos pelo estudo de caso, uma vez 

que consideramos o método mais adequado. Estudo de caso é o estudo da particularidade e 

da complexidade de um caso único, com o intuito de entender a sua actividade dentro de 

circunstâncias específicas. (Stake, 1995). 

De acordo com Yin (1988), estudo de caso define-se “como uma abordagem empírica que 

investiga um fenómeno actual no seu contexto real, quando os limites entre determinados 

fenómenos e o seu contexto não são claramente evidentes, e no qual são utilizadas muitas 

fontes de dados” (Carmo e Ferreira, 2008:216). O mesmo autor refere, que esta definição 

permite fazer a distinção entre estudo de caso e outro tipo de investigação, tais como: 

“experimental, que deliberadamente separa o fenómeno do seu contexto; histórica, que 

estuda acontecimentos passados; e descritiva, onde se procura estudar o fenómeno e o 

contexto, mas em que o estudo do contexto é bastante limitado” (idem). Salienta ainda, que 

o estudo de caso é o instrumento mais indicado quando se pretende responder a questões 

de “como” ou “porquê”, sendo que o investigador “não pode exercer controlo sobre os 

acontecimentos e o estudo focaliza-se na investigação de um fenómeno actual no seu 

próprio contexto” (idem). Para além destes estudos de caso em que o objectivo é a 
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explicação de fenómenos, refere ainda “a existência de estudos de caso exploratórios e 

descritivos. Em estudos de caso pode ainda estudar-se um caso único ou casos múltiplos e 

os dados recolhidos podem ser de natureza qualitativa, quantitativa ou ambas” (idem:217). 

Neste tipo de investigação são usadas diversas técnicas de recolha de dados, como: a 

observação, entrevista, análise documental e questionário. Em qualquer tipo de investigação 

é fundamental que a análise dos dados seja rigorosa e no estudo de caso qualitativo a 

análise dos dados deverá ser efectuada à medida que se procede à sua recolha (Carmo e 

Ferreira, 2008:218).   

Relativamente ao segundo objectivo do presente estudo, pretende-se analisar o impacto da 

evolução do número de funcionários da Câmara Municipal de Odemira relativamente aos 

resultados hard (desempenho) e aos resultados soft (satisfação e stress). Assim, de acordo 

com os dados apurados relativamente à evolução do número de funcionários, pretende-se 

aplicar entrevistas a funcionários da Câmara Municipal de Odemira, de modo a averiguar os 

impactos da evolução do número de funcionários a nível de resultados hard e soft. Para tal, 

utilizamos o método da Grounded Theory de forma a gerar uma explicação relativamente a 

esta matéria. 

 

6.1.2. Câmara Municipal de Odemira: Breve caracterização 

O nosso estudo de caso incide sobre a Câmara Municipal de Odemira, portanto torna-se 

relevante proceder à caracterização da envolvente em que se insere. 

Odemira é uma vila que pertence ao Distrito de Beja, situada no Alentejo Litoral. É sede do 

maior município português, com 1 719, 73 km² de área, contanto com 26 104 habitantes 

(2011), sendo subdividido em 17 freguesias. É o maior município português em extensão 

territorial.  

A densidade populacional do concelho de Odemira é de 14,9 habitantes/km2, com uma 

população total de 26 036 pessoas, distribuído por 13 154 homens e 12 882 mulheres 

segundo os resultados provisórios dos censos de 2011 (INE). 

Odemira faz fronteira a norte com os municípios de Sines e Santiago do Cacém; a este, com 

Ourique; a sul e sueste, com os concelhos algarvios de Aljezur, Monchique e Silves. Este 

concelho tem como principal característica a diversidade paisagística, uma vez que abrange 

a serra e o mar, ou seja, este concelho divide as suas freguesias pelo interior e litoral. 
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Sendo que toda a zona costeira do concelho está inserida no Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina. 

A nível económico este concelho baseia-se essencialmente no sector primário - agricultura, 

silvicultura, pecuária e exploração florestal. Ao nível do sector terciário, destaca-se o 

comércio a retalho e os serviços. Em termos de estrutura orgânica, a Câmara Municipal de 

Odemira está estruturada da seguinte forma:  

Figura 2, Organigrama Câmara Municipal de Odemira 

 

Fonte: Regulamento de Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Odemira – Regulamento n.º 

881/2010 

Após a apresentação dos dados considerados relevantes para a caracterização da Câmara 

Municipal de Odemira, bem como exibir o organigrama actualizado da mesma, passaremos 

de seguida à exposição das técnicas de recolha de dados. 
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6.2. Técnicas de recolha de dados 

 

6.2.1. Análise documental 

 

Para a prossecução do nosso primeiro objectivo, adoptámos como técnica de recolha de 

dados, a análise documental. 

Em primeiro lugar, importa salientar o que se entende por documento, “o material 

informativo sobre um determinado fenómeno que existe com independência da acção do 

investigador. Os documentos assim concebidos, podem ser dos tipos mais diversos: livros e 

estatísticas, cartas, artigos de jornais e revistas, autobiografias, actos de instituições, actos 

parlamentares, regulamentos, contratos, etc” (Moreira, 2007).  

 

Neste sentido, a análise documental tem como propósito seleccionar, tratar e interpretar 

informação bruta existente em suportes estáveis (scripto, áudio, vídeo e informo) tendo em 

vista a extracção de informação com sentido (Carmo e Ferreira, 2008). 

 

A análise documental baseia-se em fontes primárias e secundárias. As fontes primárias, 

estão relacionadas com todos os elementos de observação, entrevista ou inquérito 

adquiridos pelo investigador, sendo dos elementos mais enriquecedores para a 

investigação. Quanto às fontes secundárias, nestes inserem-se os documentos escritos de 

carácter público – documentos políticos, jornais; os documentos pessoais de carácter 

privado – autobiografias e cartas; e por último, os documentos audiovisuais – fotografias, 

filmes, vídeos, CD, DVD. (Moreira, 2007). 

 

Assim, para o nosso primeiro objectivo, a nossa recolha de dados consubstanciou-se 

essencialmente em levantamentos bibliográficos, consulta de diplomas legais e documentos 

de gestão, sites oficiais, e na recolha de dados estatísticos junto da Direcção-Geral da 

Administração e Emprego Público e da Câmara Municipal de Odemira.  

Neste sentido, a pesquisa empírica baseou-se no estudo de caso da Câmara Municipal de 

Odemira, relativamente à evolução dos recursos humanos no período de 2000-2011. O 

estudo iniciou-se pela análise dos balanços sociais durante o período referido acima, e 

tendo em conta a evolução de algumas variáveis que considerámos mais pertinentes para o 

nosso estudo, tais como, o total de efectivos segundo: o sexo; o grupo profissional; a 

relação jurídica de emprego; o escalão etário; a antiguidade na Função Pública; as 

habilitações literárias; as acções de formação; os encargos com o pessoal, e por fim, a 
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contagem das saídas dos trabalhadores segundo o motivo de saída. Ponderados estes 

critérios, procurou-se analisar a sua evolução, principalmente no que diz respeito ao número 

de funcionários da Câmara Municipal de Odemira.  

 

6.2.2. Entrevista 

Para o segundo objectivo, optou-se pela entrevista como técnica de recolha de dados, pois 

considerou-se que seria a que melhor se adequava tendo em conta a problemática que 

pretendemos analisar. Os investigadores recorrem à entrevista sempre que necessitam de 

adquirir informações que não podem ser obtidas através de registos ou documentos. Assim, 

a entrevista é utilizada quando o investigador pretende obter respostas mais profundas de 

modo a que seja possível atingir os resultados fixados de forma fidedigna. Assim, apenas as 

pessoas seleccionadas para realizar as entrevistas têm conhecimentos sobre o tema e por 

isso são as mais apropriadas para emitir opiniões específicas e reais sobre o assunto em 

questão (Rosa e Arnoldi, 2006). 

No que diz respeito, à estrutura da entrevista, identificam-se três tipos distintos: estruturada, 

semi-estruturada e não-estruturada. No presente estudo utilizámos a entrevista semi-

estruturada. Na entrevista semi-estruturada, o investigador suporta a sua entrevista num 

guião de entrevista previamente elaborado, onde já definiu as temáticas e questões 

relevantes que pretende ver respondidas de acordo com o seu objectivo de estudo. Dito isto, 

normalmente o entrevistador segue o guião, todavia, em função do decorrer da entrevista, 

poderá não seguir exactamente a ordem que definiu previamente ou poderá pedir um maior 

aprofundamento sobre determinado assunto abordado pelo entrevistado. Significa então que 

existe alguma liberdade tanto para o entrevistador na realização das perguntas como para o 

entrevistado no desenvolvimento das respostas. É portanto, uma abordagem menos formal 

do que se utiliza na entrevista estruturada e não tão liberal como nas entrevistas não 

estruturadas. Em suma, é uma mistura das características dos outros estilos de entrevista. 

(Arksey e Knight, 1999).  

Neste contexto, no presente estudo contamos com uma série de entrevistas semi-

estruturadas efectuadas a funcionários da Câmara Municipal de Odemira (n=6). O principal 

critério a ser utilizado para a escolha dos funcionários a serem entrevistados, foi que teriam 

de trabalhar na Câmara antes de 2009, uma vez que pretendemos fazer a comparação 

entre antes de 2009 e depois de 2009, pois foi o ano em que se verificou um decréscimo 

significativo do número de funcionários. Demograficamente, as nossas entrevistas incidiram 

sobre 3 homens e 3 mulheres, entre os 23 e os 53 anos de idade, sendo que a maioria 
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situa-se entre os 40 e 42 anos. Dois deles têm habilitações ao nível da licenciatura, três têm 

habilitações entre o 10º e 12º ano de escolaridade e um deles tem o 6º ano de escolaridade. 

Relativamente aos grupos profissionais, dois deles são técnicos superiores, três assistentes 

operacionais, e um assistente técnico. Quanto à antiguidade na Câmara Municipal de 

Odemira, situa-se entre os 5,12,14 e os 18 anos de trabalho. 

As entrevistas foram realizadas nas instalações da Câmara Municipal de Odemira, com a 

duração média de 45 minutos. Todas as entrevistas foram transcritas na íntegra. Para 

conduzir as entrevistas foi utilizado um guião. As entrevistas foram iguais para todos os 

funcionários, tendo em consideração as seguintes variáveis: o desempenho, a satisfação e o 

stress após o decréscimo do número de funcionários (a partir de 2009), e antes do 

decréscimo do número de funcionários. Assim, o guião da entrevista compreendia algumas 

questões tais como: Considera que houve uma maior preocupação com o desempenho na 

realização das tarefas devido à redução do número de funcionários?; Na generalidade as 

pessoas sentem-se satisfeitas?; Como avalia o stress dos trabalhadores?. e Qual das três 

variáveis (desempenho, satisfação e stress) considera a que foi mais influenciada pelo 

decréscimo do número de funcionários?. Para algumas questões pedimos exemplos, de 

modo a que os funcionários pudessem ser mais precisos relativamente à sua experiência 

pessoal, tendo em vista o enriquecimento da informação obtida.  

Importa mencionar, que o guião foi construído de acordo com os objectivos deste estudo e 

com a literatura. Neste sentido, no quadro abaixo apresentamos o formato do guião que 

aplicámos nas entrevistas aos funcionários. 

Quadro 14, Guião de entrevista aplicado aos funcionários 

Guião Entrevista Tópicos abordados Fontes 

Desempenho Desempenho individual: 

melhoria/ decréscimo 

Bilhim (2005); Caetano 

(2000); Chiavenato (1999); 

Rocha (2007); Rothwell et al. 

(2000) 

Satisfação Satisfação/Insatisfação no 

trabalho; Comportamentos 

desviantes; Medidas de controlo 

dos comportamentos. 

Ferreira et al. (2011); Porter 

e Steers (1973); Robbins 

(2008); Spector (2005). 

Stress Razões que levam ao stress; 

formas de manifestação de 

stress; mecanismos de controlo 

do stress. 

Childre (1994); Cooper e 

Cartwright (1996); Cunha e 

tal. (2007); Spector et al. 

(1988); Spector e Jex (1998) 
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Disto isto, importa apresentar os dados que considerámos relevantes inquirir no que diz 

respeito à identificação dos entrevistados, sem no entanto, por em causa o anonimato dos 

mesmos. 

Quadro 15, Identificação dos entrevistados 

 Sexo Idade Habilitações 

Literárias 

Grupo 

Profissional 

Antiguidade 

(anos) 

Funcionário 

1 

Feminino 42 Licenciatura Técnico 

Superior 

12 

Funcionário 

2 

Feminino 42 Licenciatura Técnico 

Superior 

12 

Funcionário 

3 

Masculino 33 12º Ano Assistente 

Técnico 

14 

Funcionário 

4 

Feminino 40 12º Ano Assistente 

Operacional 

5 

Funcionário 

5 

Masculino 23 10º Ano Assistente 

Operacional 

5 

Funcionário 

6 

Masculino 53 6º Ano Assistente 

Operacional 

18 

 

 

6.3. Técnica de tratamento de dados 

 

6.3.1. Grounded Theory 

Para a análise dos dados do segundo objectivo, a nossa investigação baseou-se no método 

da grounded theory. A grounded theory foi proposta por Glaser e Strauss (1967) na obra que 

se intitula The Discovery of Grounded Theory: Strategies for qualitative research.  

A grounded theory é um método que possibilita a criação de uma teoria nova em áreas 

pouco exploradas ou desenvolver novos conhecimentos sobre um determinado fenómeno 

social (Kushner & Morrow, 2003). Neste contexto, o grande objectivo da grounded theory, 

consiste no desenvolvimento de teorias no âmbito do estudo e que também sejam aplicáveis 

a outros contextos, e que contribuam para um melhor entendimento e percepção do mundo 

social. 

Assim, a teoria gerada através da grounded theory, é construída tendo por base a recolha e 

análise rigorosa dos dados, utilizando principalmente o método indutivo, ou seja, a teoria 
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resulta dos dados e não de outras investigações. (Glaser & Strauss, 1967). A recolha dos 

dados é efectuada até se alcançar a saturação teórica, isto é, quando se procede à recolha 

dos dados e estes não adicionam informação nova de forma a definir outros fenómenos e 

grupos a examinar. (Dey, 1999) 

 

Neste sentido, o investigador que recorre ao método da grounded theory, está intimamente 

ligado com a investigação, uma vez que é através do seu contacto directo com o contexto 

real do fenómeno em estudo que adquire o conhecimento necessário que lhe permite 

construir a teoria (Creswell, 1998). 

Segundo Dey (1999), a grounded theory, resulta dos dados obtidos através de entrevistas, 

observação e outros documentos, dando origem a teoria num framework ou conjunto de 

proposições. 

Quanto ao processo de análise dos dados, passa por três tipos de codificação: aberta, axial 

e por fim, selectiva. A codificação aberta consiste na “decomposição, análise, comparação, 

conceptualização e categorização dos dados” (Strauss & Corbin, 1998:61). Os 

procedimentos para realizar este tipo de codificação passam essencialmente, por fazer 

questões e comparações com base nos dados obtidos. Em relação à codificação axial esta 

passa pelo estabelecimento de relações entre as categorias. Por último, a codificação 

selectiva, consiste num processo de selecção da categoria central que liga todas as outras 

categorias. (Strauss & Corbin, 1998). 

As relações entre as categorias resultam da comparação entre as categorias e as suas 

propriedades, procurando encontrar semelhanças, alterações e diferenças entre as 

respectivas categorias e dimensões. (Hallberg, 2006).  

Em suma, a grounded theory resulta na criação de uma nova teoria ou num conjunto de 

proposições, as quais estabelecem relações entre os actores sociais e a percepção que 

estes têm da realidade, e que surgiram através de um processo de abstracção relativamente 

às experiências e aos seus significados. (Strauss & Corbin, 1998). Assim, a teoria gerada 

possibilita a compreensão de um modo muito aprofundado de um dado fenómeno social 

tendo por base a análise sistemática dos dados recolhidos. 

Neste sentido, com o presente trabalho procuramos desenvolver uma explicação sobre o 

impacto da evolução do número de funcionários públicos nos resultados hard (desempenho) 

e resultados soft (satisfação e stress). Assim, através desta nossa análise pretendemos 

gerar uma explicação sobre o impacto da evolução do número de funcionários nos 

resultados hard (desempenho) e resultados soft (satisfação e stress), tendo por base o 
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estudo dos recursos humanos numa organização pública local, a Câmara Municipal de 

Odemira. 

Tal como já referimos a nossa análise dos dados foi elaborada de acordo com a abordagem 

da Grounded Theory. Em termos metodológicos a análise dos dados efectuou-se de acordo 

com o modelo proposto por Strauss e Corbin, ou seja, utilizámos a codificação aberta, axial 

e selectiva, pois revela-se sistemática, e fácil de aplicar, e consequentemente dá origem a 

teorias mais práticas e interessantes. Estes procedimentos permitem a procura de 

semelhanças e diferenças entre as dimensões e as categorias que vão surgindo.  

Por conseguinte as informações obtidas através das entrevistas foram analisadas em 

termos do seu conteúdo e começou-se o processo de categorização e de atribuição de 

nomes às categorias emergentes – codificação aberta. Esta categorização foi emergindo de 

uma análise comparativa entre os dados, procurando as similaridades e diferenças entre os 

incidentes que compõem cada categoria. De seguida, devido ao elevado número de 

categorias, as categorias semelhantes foram agrupadas em categorias de nível mais geral e 

abstracto, nas quais os nomes foram adaptados. 

 

Em segundo lugar, passou-se à fase de codificação axial, em que se analisou as categorias 

emergentes, tentando encontrar relação entre elas para possibilitar a explicação do 

fenómeno. A explicação é efectuada de acordo com as relações de causa-efeito, ou seja, os 

acontecimentos que influenciam um determinado fenómeno. (Strauss & Corbin, 1998).  

Em terceiro lugar, através da codificação selectiva, as categorias foram integradas e 

aperfeiçoadas de modo a identificar uma categoria central que possibilite a construção de 

uma teoria. 

 

Posto isto, na próxima secção passaremos à análise e discussão dos resultados. Em 

primeiro lugar, expomos a análise à evolução do número de funcionários a nível nacional e 

no caso concreto da Câmara Municipal de Odemira, ou seja, o nosso primeiro objectivo. 

Em segundo lugar, passamos à exposição dos dados relativamente à análise do conteúdo 

das entrevistas efectuadas aos funcionários da Câmara Municipal de Odemira, de forma a 

apurarmos qual o impacto do decréscimo do número de funcionários nos resultados hard 

(desempenho) e soft (satisfação e stress), sendo este o nosso segundo objectivo. 
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7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

7.1. Análise: Evolução dos funcionários 

Concluída a análise descritiva dos dados obtidos, neste ponto iremos analisar de forma 

sistemática os temas que nos propusemos examinar, permitindo apurar algumas 

conclusões. 

No que diz respeito ao primeiro objectivo, a análise à evolução do número de funcionários 

públicos a nível nacional no período de 1979 a 2010 revelou que desde cedo foram criados 

vários diplomas tendo em vista o controlo e restrição de funcionários. Também os 

programas do governo mencionam a necessidade de controlar o crescimento do número de 

funcionários de modo a diminuir a despesa pública. No entanto, através dos dados 

apresentados neste trabalho é possível verificar que tal não aconteceu, pelo contrário o 

número de funcionários veio sempre a aumentar, apesar de haver um crescimento mais 

moderado, a partir do final dos anos 90. Estes números demonstram que existe uma grande 

dificuldade em atingir os objectivos definidos, por outras palavras, revela uma certa 

incoerência entre o discurso político e a realidade.   

No entanto, a partir de 2005 verifica-se um decréscimo significativo no número de 

funcionários públicos, situação que se tem vindo a verificar nos anos seguintes. 

Acresce ainda referir, que no início de 2009 o número de funcionários públicos apresentou 

um decréscimo de 7%, o que se traduz numa redução de 52 mil trabalhadores. Deste modo, 

estes valores revelam que se tem vindo a inverter a tendência do aumento do número de 

funcionários. (Rocha, 2010) 

No que diz respeito à análise da evolução do número de funcionários na Câmara Municipal 

de Odemira no período de 2000 a 2011 verifica-se que os valores têm-se apresentado 

relativamente equilibrados. No entanto, em 2005 verifica-se um aumento no total de 

efectivos, tal como se verifica no gráfico abaixo: 
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Gráfico 2, Evolução dos efectivos da Câmara Municipal de Odemira (2000-2005)  

 

 Fonte: Balanço Social Câmara Municipal de Odemira 2005 

Também em 2006 se verifica um aumento no total de efectivos, bem como no ano de 2008 

em que se registaram valores superiores a 620 funcionários, tal como mostra o seguinte 

gráfico. 

Gráfico 3, Evolução dos efectivos Câmara Municipal de Odemira (2005-2010) 

 

Fonte: Balanço Social Câmara Municipal de Odemira 2010 

De salientar ainda que a partir de 2009 verifica-se uma redução no número total de 

trabalhadores, sendo que se registou um decréscimo de 12 funcionários em relação ao ano 

anterior. Relativamente ao ano de 2010, apresenta uma acentuada redução quanto ao 

número de recursos humanos, menos 41 funcionários em comparação com o valor de 2009. 
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Relativamente aos dados de 2011 ainda não constam no gráfico, no entanto, assistiu-se a 

um maior decréscimo do que no ano anterior, menos 98 funcionários. 

Em 2010 verifica-se que as admissões diminuíram percentualmente nos últimos anos de 

14,40% para 2,61% e 3,14%, em 2009 e 2010 respectivamente. Relativamente à taxa de 

saídas, apresenta valores ascendentes, tendo-se verificado em 2010 um aumento de 4%. 

(Fonte: Balanço Social Câmara Municipal de Odemira 2010).  

De salientar ainda, que para além da redução efectiva de funcionários, as habilitações 

literárias têm vindo a aumentar, bem como a taxa de feminização, sendo estes aspectos 

positivos. 

Desta forma, após a análise deste fenómeno a nível nacional e posteriormente no caso 

específico da Câmara Municipal de Odemira, apurámos que esta câmara municipal não 

acompanhou desde logo a tendência nacional no que diz respeito ao decréscimo de 

funcionários. Uma vez que, no ano em que se verificou os primeiros sinais de decréscimo do 

número de funcionários a nível nacional (a partir de 2005), neste ano na Câmara Municipal 

de Odemira assinalou-se um aumento no número de funcionários. Nos anos seguintes 

ocorreram algumas oscilações relativamente ao número de funcionários, sendo que em 

2009 se assiste a uma significativa redução, bem como em 2010 e 2011. Deste modo, 

apuramos que apenas a partir de 2009 a Câmara Municipal de Odemira começou a 

aproximar-se da tendência nacional no que diz respeito à redução do número de 

funcionários. 

 

7.2. Análise: Impacto do decréscimo de funcionários nos resultados hard 

e soft 

Quanto ao segundo objectivo, nesta secção vamos explicar o modo como as informações 

recolhidas através das entrevistas realizadas aos funcionários foram agrupadas e 

codificadas, no que diz respeito ao impacto do decréscimo de funcionários ao nível de 

resultados hard – desempenho, e resultados soft – satisfação e stress. 

Começámos com a codificação aberta, na qual os dados foram examinados com o intuito de 

analisar as declarações dos funcionários sobre a sua opinião e percepção relativamente à 

situação antes e depois do decréscimo de funcionários. Através da análise comparativa, de 

análise das semelhanças e diferenças (Strauss & Corbin, 1998), começou-se por gerar um 

conjunto de categorias relacionadas com o impacto que o decréscimo do número de 

funcionários provocou a nível do desempenho, satisfação e stress. 
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As categorias foram agrupadas em dois momentos bem definidos no tempo: o período pré 

2009 – antecedente ao decréscimo de funcionários – e o período pós 2009 – posterior ao 

decréscimo de funcionários.  

Assim, da aplicação da codificação aberta emergiram 13 categorias no total, divididos entre 

os dois períodos mencionados. Assim, no período pré 2009 emergiram 5 categorias: (1) 

Caracterização das condições de trabalho – aspectos que as caracterizam; (2) - 

Caracterização do ambiente de trabalho – visão dos funcionários sobre o clima 

organizacional; (3) Motivações no trabalho – principais aspectos que motivam a trabalhar na 

Câmara Municipal de Odemira; (4) Satisfação no trabalho – condições que proporcionam 

satisfação no trabalho; (5) Níveis de stress - aspectos que influenciam o stress. 

No período pós 2009 emergiram 8 categorias: (1) Caracterização das condições de trabalho 

- aspectos que as caracterizam; (2) Caracterização do ambiente de trabalho - visão dos 

funcionários sobre o clima organizacional; (3) Mudanças comportamentais – adaptação do 

comportamento devido a políticas implementadas; (4) Alterações no desempenho individual 

– situações que originam essa alteração; (5) Níveis de stress e suas consequências – 

aspectos que influenciam o stress e o que provocam; (6) Motivações no trabalho – principais 

aspectos que motivam a trabalhar na Câmara Municipal de Odemira; (7) Insatisfação com a 

situação profissional – condições que geram insatisfação no trabalho; (8) Novas políticas de 

gestão – políticas instituídas que tiveram impacto no trabalho. 

 

Neste enquadramento, através da nossa análise entre os dois períodos bem delimitados no 

tempo, ou seja, antes de 2009- situação antes do decréscimo do número de funcionários e 

após 2009- depois do decréscimo do número de funcionários, foi-nos possível efectuar uma 

comparação entre os dois momentos e detectar algumas alterações significativas. Neste 

sentido, as semelhanças e as diferenças entre os dois períodos foram comparadas, de 

modo a compreendermos as alterações que ocorreram durante esse período, e daí surge o 

quadro 16 que sistematiza essa informação. 

 

 

 

 

 



46 
 

Quadro 16, Comparação antes e depois de 2009: Semelhanças e diferenças 

Questões Antes de 2009 Depois de 2009 Semelhanças Diferenças 

Carga de trabalho 

 
 

 

Carga de trabalho 

adequada.  

Carga de trabalho excessiva e 

com prazos mais exigentes. Na 

função de motorista de camiões 

verifica-se uma diminuição de 

trabalho. 

 No geral, houve um aumento da 

carga de trabalho e na exigência 

dos prazos devido à redução de 

funcionários 

Condições de trabalho Escritórios com condições 

adequadas, com 

instalações e 

equipamentos necessários. 

Tal não se verifica nas 

oficinas (serralharia, 

carpintaria, mecânica, etc) 

em que as condições não 

são boas. 

Verifica-se a mesma situação. As condições de trabalho não 

sofreram alterações. Boas 

condições na área dos 

escritórios, mas nas oficinas 

são insuficientes. 

 

Caracterização do ambiente 

de trabalho 

No geral, existia um bom 

ambiente de trabalho. As 

pessoas davam-se bem 

entre elas, estavam mais 

descansadas, havia menos 

pressões e isso reflectia-se 

no bom ambiente. 

As opiniões dividem-se: alguns 

consideram ter um bom 

ambiente de trabalho (bons 

colegas; espírito de equipa); 

outros consideram ter mau 

ambiente de trabalho (conflitos 

de ideias, mínimo esforço na 

realização das tarefas, o que 

gera algum desconforto). 

 Houve um agravamento do 

ambiente de trabalho. Antes de 

2009, as pessoas sentiam-se com 

maior estabilidade, tinham menos 

pressões e isso reflectia-se num 

bom ambiente de trabalho ao 

contrário do que acontece agora. 

Principais motivações para 

trabalhar na CMO 

Trabalho estimulante; 

sentimento de realização; 

Trabalho estimulante; 

sentimento de realização; 

 Houve alterações nas motivações, 

as pessoas já não referem a 
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segurança e estabilidade; 

remuneração; 

possibilidade de promoção; 

bom ambiente de trabalho; 

gosto pela função. 

remuneração; bom ambiente de 

trabalho; gosto pela função. 

segurança e a estabilidade, nem a 

possibilidade de promoção. 

Alterações de comportamento 

devido ao decréscimo 

A alteração que se verifica tem a ver com o aumento da carga 

de trabalho, as pessoas tiveram de adaptar-se ao maior 

volume de trabalho. Acresce ainda, as alterações na forma de 

trabalhar devido a novas políticas implementadas. 

 Adaptação de comportamentos 

devido ao aumento do volume de 

trabalho e às novas formas de 

trabalhar de acordo com novas 

políticas instituídas. 

Sentimento de “ameaça” 

devido à redução 

No geral, as pessoas não se sentiram ameaçadas. Este 

sentimento verificou-se, principalmente nos trabalhadores 

contratados que terminaram o contrato ou nos que ainda vão 

terminar. No entanto, actualmente existe algum receio, pois já 

não existem garantias. 

A maioria dos trabalhadores 

não sentiu como uma ameaça. 

O decréscimo de funcionários 

apenas representou uma ameaça 

para os trabalhadores 

contratados. 

Grau de preocupação com o 

desempenho individual 

Duas visões: A maioria 

refere que existia a 

preocupação e o interesse 

em desempenhar bem as 

tarefas, mas nesta altura 

os funcionários estavam 

menos pressionados; 

existia maior preocupação 

nessa altura, agora as 

pessoas estão 

desmotivadas. 

Três visões: existe maior 

preocupação em desempenhar 

cada vez melhor as tarefas, 

devido à implementação 

efectiva da avaliação do 

desempenho, não estando 

relacionado com a diminuição 

de funcionários. Existe uma 

diminuição com o desempenho, 

por as pessoas estarem 

desmotivadas com a situação 

actual; e por fim, o desempenho 

Existe a opinião de que a 

preocupação não se alterou 

com a redução se efectivos. 

As opiniões estão divididas. 

Existem opiniões que revelam que 

antes de 2009 existia menor 

preocupação, e também o 

contrário. Além disso, ainda 

mencionam que sempre existiu 

essa preocupação. 
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continua o mesmo, o melhor 

possível. 

Melhoria ou decréscimo do 

desempenho 

A maioria considera que houve uma melhoria no desempenho, 

que está relacionada com a implementação do sistema de 

avaliação de desempenho (SIADAP), que obriga a cumprir 

objectivos e a trabalhar de forma cada vez mais eficaz e 

eficiente. Deste modo, a melhoria não está relacionada com o 

decréscimo de funcionários. 

 Houve uma melhoria no 

desempenho, no entanto, não 

está directamente ligado com o 

decréscimo de funcionários, mas 

com o sistema de avaliação de 

desempenho (SIADAP). 

Satisfação dos trabalhadores No geral, as pessoas 

estavam mais satisfeitas, 

havia menos pressões e 

uma maior estabilidade. 

A maioria considera que no 

geral as pessoas estão 

insatisfeitas, devido às medidas 

implementadas tendo em conta 

a situação actual do país, isto é, 

medidas de redução em vários 

aspectos. Existe muita pressão 

externa, redução dos 

vencimentos, crise 

generalizada, por estes motivos 

as pessoas estão descontentes. 

 Houve uma redução bastante 

significativa da satisfação no 

trabalho. As pessoas estão mais 

insatisfeitas, devido às medidas 

de contenção em vários aspectos 

para fazer face à crise. 

O decréscimo de funcionários 

originou insatisfação 

Duas visões: a maioria refere que a insatisfação existente não 

está directamente relacionada com a diminuição de 

trabalhadores, mas deve-se às medidas instituídas para fazer 

face à crise. Não se verifica insatisfação as pessoas estão 

igualmente satisfeitas. 

A insatisfação existente não 

está unicamente relacionada 

com a redução de 

trabalhadores. 

 

Verificaram-se 

comportamentos desviantes 

devido à insatisfação 

Não se verifica 

insatisfação, logo não se 

evidenciaram 

Por vezes, verifica-se mau 

ambiente entre colegas e alguns 

atrasos, devido à falta de 

 Houve um aumento da 

insatisfação, por este motivo 

assistiu-se ao aparecimento, 
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comportamentos 

desviantes.  

motivação para trabalhar. Mas 

no geral não se evidenciam 

esses comportamentos. 

ainda que de forma ligeira, a 

alguns comportamentos 

desviantes por parte de alguns 

trabalhadores. 

Medidas tomadas para 

controlar os comportamentos 

Não se verifica 

insatisfação, logo não 

foram tomadas esse tipo 

de medidas. 

No geral, não foram tomadas 

medidas para controlar os 

comportamentos. Houve um 

aumento de reuniões entre 

dirigentes, executivo e os 

trabalhadores, poderá estar 

relacionado com isso. 

Não foram tomadas medidas 

para controlar esse tipo de 

comportamentos.  

Apenas se verificou o aumento da 

comunicação entre chefias e 

trabalhadores, que poderá ter 

alguma relação com esse 

aspecto. 

Avaliação dos níveis de stress Nessa altura não se 

verificava stress. Havia 

mais camaradagem, maior 

interesse no trabalho, 

ajuda entre colegas. 

Actualmente as pessoas 

estão mais individualistas. 

O stress existente não está 

relacionado com a redução dos 

funcionários. Está relacionado 

com preocupações externas, a 

nível pessoal, e internas, 

relativamente às tarefas 

realizadas. Apenas nos 

contratados se verifica stress 

relacionado com o corte de 

efectivos. 

O stress evidenciou-se mais a 

partir de 2009, no entanto, não 

consideram que esteja 

relacionado com a redução de 

funcionários, mas sim devido a 

factores externos.  

A redução de funcionários apenas 

originou stress nos trabalhadores 

contratados. 

A mudança/incerteza 

provocou o aumento do stress 

Existem duas opiniões: a redução de trabalhadores não 

afectou os níveis de stress, pois o stress existente deve-se a 

outros factores; Apenas se assistiu a um aumento de stress 

nos trabalhadores contratados. 

 Apenas houve um aumento do 

stress no trabalhadores 

contratados. 

Como se manifesta o stress Não se manifesta. Irritabilidade; impaciência; 

frustração; mau ambiente entre 

 A partir de 2009 verificou-se 

algum stress e manifestou-se de 
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colegas; fadiga; falta de 

interesse pelo trabalho. 

diversas formas, principalmente 

através de impaciência, frustração 

e mau ambiente entre colegas. 

Mecanismos para contornar o 

stress 

Não se verifica.  Por parte da câmara não foram 

implementadas técnicas. 

Apenas a título pessoal, tais 

como: descansar, fazer 

desporto e passear. 

A câmara municipal não 

implementou nenhum tipo de 

mecanismos. Apenas de 

verifica a título individual. 

 

Principais alterações que 

influenciaram o desempenho, 

a satisfação e o stress. 

Existem novas formas de trabalhar: avaliação de 

desempenho, novas técnicas de motivação, ou seja, novas 

formas de gestão de recursos humanos. Todas estas 

alterações influenciam estas variáveis de forma positiva. No 

entanto, a redução de pessoal apresenta-se efectiva. Um 

ponto positivo referido foi a existência de maior comunicação 

entre chefias e trabalhadores; Uma outra perspectiva tem a 

ver com novas formas de trabalhar que quando não têm o 

resultado pretendido têm impactos negativos nessas variáveis. 

 O aparecimento de novas formas 

de trabalho, influenciam todas 

estas variáveis de forma positivo 

ou negativa. Ponto positivo: maior 

comunicação entre chefias e 

trabalhadores. 

Medidas adoptadas para 

aumentar o desempenho e a 

satisfação e diminuir o stress 

A maioria dos trabalhadores salienta que a implementação de 

uma gestão de recursos humanos mais racional, eficaz e 

eficiente, na qual se enquadra o SIADAP, que tornou 

obrigatória a avaliação dos trabalhadores influência de forma 

positiva essas variáveis. No entanto, alguns referem que 

nenhuma medida foi adoptada neste âmbito. 

 Os trabalhadores apenas referem 

como medida a implementação 

efectiva do SIADAP, pois tem 

impactos positivos nessas 

variáveis. 
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Variável que foi mais 

influenciada pela redução de 

funcionários. 

Na maioria consideram que o desempenho melhorou 

ligeiramente, a satisfação decresceu, enquanto que o stress 

tem vindo a evidenciar-se. No entanto, mencionam que estas 

alterações devem-se, principalmente à aplicação de medidas 

de contenção, e não unicamente com a redução de pessoas. 

No geral, consideram que a variável mais influenciada foi a 

satisfação. 

 Os funcionários consideram que a 

satisfação é a variável mais 

influenciada. Acrescentam que de 

forma geral, o desempenho 

melhorou, a satisfação diminuiu e 

o stress aumentou. 

 



52 
 

Em síntese, através da sistematização destes dados obtidos através das entrevistas aos 

funcionários, assinalam-se como principais alterações entre os dois períodos analisados: 

aumento da carga de trabalho, bem como de uma maior exigência a nível de prazos; ligeiro 

agravamento no ambiente de trabalho; alterações nas motivações em trabalhar na Câmara 

Municipal de Odemira, actualmente as pessoas não fazem referência à estabilidade e 

segurança no trabalho, nem mencionam a possibilidade de promoção, factores que eram 

muito valorizados e sentidos antes de 2009; houve alterações comportamentais que se 

devem ao aumento da carga de trabalho devido à redução de funcionários e também à 

existência de novas formas de trabalho; melhoria do desempenho devido à implementação 

efectiva do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública 

(SIADAP); aumento da insatisfação no trabalho relacionada com o contexto de crise que se 

vive actualmente; o stress começa a evidenciar-se, no entanto apenas está relacionado com 

o decréscimo do número de funcionários nos trabalhadores contratados, no geral o stress 

que se verifica deve-se a outros factores quer internos quer externos à organização. Por fim, 

importa mencionar que a grande parte dos funcionários considera que a satisfação no 

trabalho foi a variável mais influenciada ao longo destes últimos anos, neste caso de forma 

negativa. Todavia, os entrevistados salientam que todas estas variáveis têm sofrido 

alterações devido ao contexto de crise que se vive, nomeadamente pelas medidas 

implementadas no sentido de cortar e reduzir em vários aspectos. Assim, não consideram 

que o decréscimo de funcionários influencie estas variáveis exclusivamente, mas sim o 

conjunto de medidas instituídas.  

Na codificação axial pretende-se estabelecer relações entre categorias, sobretudo relações 

de causa-efeito. Neste estudo, procurou-se principalmente, estas relações causa-efeito 

procurando identificar as categorias que o decréscimo de número de funcionários influencia. 

Assim, nesta fase distinguimos as seguintes categorias: 

  

Figura 3, Factores directamente influenciados pelo decréscimo do número de funcionários 
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A figura 3 mostra os elementos que o decréscimo do número de funcionários influenciou de 

forma directa: o comportamento, ou seja, provocou algumas alterações de comportamento 

nos funcionários, uma vez que a redução de funcionários representou um aumento da carga 

de trabalho e paralelamente a isso os prazos fixados para a realização das tarefas tornaram-

se mais rigorosos. Como tal, foi necessário uma adaptação ao nível dos comportamentos. 

 “Existe uma maior carga de trabalho e cada vez existe maior urgência na realização das 

tarefas, os prazos são mais exigentes.” 

“Sim houve algumas alterações no comportamento, as pessoas tiveram de adaptar-se a mais 

trabalho devido a essa redução.” 

 

Ainda no que diz respeito aos comportamentos, verificaram-se também algumas alterações 

relacionadas com novas formas de trabalhar que surgiram, nas quais houve aspectos 

positivos, tais como, a maior comunicação entre chefias e trabalhadores.  

“A forma de trabalhar é que se modificou devido às novas políticas que surgiram e as 

pessoas tiveram de adaptar-se a isso.” 

 

“Existem novas formas de gestão de recursos humanos, entre elas, a avaliação do 

desempenho, gestão da formação e implementação de novas técnicas de motivação 

implementadas pelos dirigentes, chefias e alguns grupos técnicos superiores. (…) Um dos 

pontos positivos que aponto é a existência de uma maior comunicação entre os chefes e os 

trabalhadores.” 

 

O decréscimo de funcionários suscitou um sentimento de “ameaça”, nomeadamente nos 

trabalhadores contratados, uma vez que eram e ainda são o grupo mais propício a sair. Tal 

como observámos na análise aos balanços sociais, no que diz respeito à contagem de 

trabalhadores por motivo de saída, a caducidade dos contratos é um dos motivos com maior 

relevância.  

“No geral não nos sentimos ameaçados. Penso que apenas os contratados estiveram nessa 

situação, para eles é que representou uma ameaça, pois eram os mais vulneráveis para sair.” 

 

Deste modo, devido a esta situação verificou-se um aumento do stress nos trabalhadores 

contratados, que se manifestou de várias formas. 

“Existe aumento de stress nos trabalhadores contratados que já saíram ou para aqueles que 

terão de sair no fim do contrato.” 
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“Talvez alguma impaciência, perdem a paciência muito facilmente tanto com o trabalho que 

executam e com os colegas. Frustração, algumas pessoas sentem incapacidade pelo facto 

de não conseguirem alterar determinadas situações. Isto faz com que essas pessoas criem 

mau ambiente entre os colegas.” 

 

De facto o nosso estudo pretende analisar o impacto que o decréscimo do número de 

funcionários que se verificou a partir de 2009 na Câmara Municipal de Odemira teve a nível 

de resultados hard (desempenho), e resultados soft (satisfação e stress). No entanto, 

através da análise efectuada ao conteúdo das entrevistas realizadas podemos concluir que 

estas variáveis não são unicamente influenciadas com este decréscimo, como já vimos 

anteriormente, apenas três factores são influenciados directamente por este fenómeno, 

porém são fortemente influenciadas pela envolvente externa - crise. Tal como observámos 

no discurso dos funcionários, a palavra crise, foi um termo frequentemente utilizado no 

decorrer da entrevista. Posto isto, o quadro 17 relata algumas passagens ao longo da 

entrevista nas quais os entrevistados fizeram alusão à palavra crise. 

Quadro 17, Exemplos de passagens nas entrevistas com a palavra crise 

“Na generalidade as pessoas sentem-se insatisfeitas, e isso deve-se principalmente por causa dos 

cortes que têm vindo a ocorrer derivado da crise instalada.” 

“Penso que as pessoas estavam mais satisfeitas, mas tem a ver com outros motivos e factores externos, 

neste momento existe muita pressão externa (redução nos vencimentos, crise generalizada, etc).” 

“Considero que estas alterações se devem à envolvente da crise instalada no país, com todos os cortes 

que têm vindo a ser realizados, não apenas com a redução de pessoas, é um motivo mas não o único” 

“Penso que sim, as pessoas não se sentem com tanta estabilidade e segurança como há uns anos atrás. 

Mas essa insatisfação para além de ter a ver com o decréscimo de funcionários, está principalmente 

relacionada com a situação de crise e consequentemente com os cortes efectuados no seu todo.” 

“Toda esta situação de crise gera descontentamento entre os funcionários, cada vez têm mais 

exigências e pressões e depois não são devidamente reconhecidas e perdem cada vez mais direitos.” 

 

Constata-se que esta situação de crise tem reflectido um impacto bastante significativo a 

nível da satisfação, neste caso tem aumentado a insatisfação em relação ao período pré 

2009. Assim, a satisfação no trabalho tem sido um dos factores mais influenciados 

negativamente ao longo do tempo. Os funcionários referem que antes de 2009 existia uma 

maior satisfação no trabalho, pois nessa altura as pessoas estavam menos pressionadas e 

sentiam uma maior estabilidade no trabalho e isso reflectia-se numa maior satisfação, ao 

contrário do que tem vindo a acontecer nos últimos anos. Assim, a insatisfação no trabalho, 
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agrega dimensões como a instabilidade, pressões, preocupações, exigências e perda de 

direitos. 

 “As pessoas sentiam-se mais satisfeitas, havia mais estabilidade e menos pressões do que 

recentemente.” 

 “Penso que as pessoas estavam mais satisfeitas, mas tem a ver com outros motivos e 

factores externos, neste momento existe muita pressão externa (redução nos vencimentos, 

crise generalizada, etc).” 

“Toda esta situação de crise gera descontentamento entre os funcionários, cada vez têm mais 

exigências e pressões e depois não são devidamente reconhecidas e perdem cada vez mais 

direitos.” 

Quanto ao stress tem também sofrido algumas alterações, no sentido de se verificar o 

aumento, especialmente nos trabalhadores contratados, pois temem ser despedidos. Este 

resultado está em consonância com a literatura, pois expõe que a possibilidade de redução 

de pessoas nas organizações é para a maioria das pessoas um receio. Assim, “estas 

pressões externas, combinadas com a falta de autogestão mental e emocional, podem 

resultar num lento mas certo aumento do stress” (Childre, 1994:67). 

Porém, nos restantes funcionários também se evidência alguns sinais de stress, mas que 

estão ligados a factores externos, como é o caso da vida pessoal e saúde, e a factores 

internos, que têm a ver com o realização de determinadas tarefas no posto de trabalho. 

Estes factores de domínio pessoal acabam por se reflectir no posto de trabalho. 

“Penso que existe stress relacionado com o decréscimo de funcionários nos trabalhadores 

contratados, que já saíram ou para aqueles que terão de sair no fim do contrato.” 

“O stress existente não tem a ver unicamente com a redução do número de funcionários, tem 

a ver com outros factores, internos (tarefas a executar no trabalho) mas principalmente 

devido a factores externos (vida privada, saúde, família) ” 

 

Esta situação também está em conformidade com a literatura, Cooper e Cartwright (1996) 

salientam que as principais causas para o desenvolvimento do stress são aspectos 

relacionados com mudança, incerteza, excesso de trabalho, sendo que por vezes também é 

motivado por questões do domínio pessoal que depois se reflectem no local de trabalho. 

Relativamente ao desempenho reconhece-se que esta variável tem sido 

predominantemente influenciada pela implementação efectiva do Sistema Integrado de 

Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP). Tal como refere a literatura 
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“o SIADAP visa contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de serviço da 

Administração Pública, para a coerência e harmonia da acção dos serviços, dirigentes e 

demais trabalhadores e para a promoção da sua motivação profissional e desenvolvimento 

de competências.” (Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro). 

A análise ao discurso revela que a maioria dos funcionários considera que o SIADAP é uma 

ferramenta que na generalidade tem contribuído para a melhoria do desempenho, uma vez 

que as pessoas têm objectivos a cumprir e são avaliadas por isso, existe um maior esforço 

em realizar um bom trabalho. 

“Sim, existe uma melhoria do desempenho que tem a ver com a implementação do sistema 

de avaliação do desempenho (SIADAP), o facto de termos objectivos a cumprir e sermos 

avaliados por isso, obriga-nos a desempenhar da melhor forma das tarefas fixadas.” 

 

Directamente associado à melhoria do desempenho, está o aumento da preocupação com o 

mesmo, que também está relacionado com o SIADAP. 

“Nestes últimos anos existe uma maior preocupação generalizada com o desempenho, não 

pelo motivo de redução do número de trabalhadores, mas sim pela implementação mais 

efectiva do sistema de avaliação do desempenho (SIADAP).” 

 

Neste sentido, através da codificação axial e selectiva estabeleceu-se como categoria 

central - a crise, interpretando as restantes categorias como componentes que são 

influenciados por esta. 

Os trabalhadores encaram a crise existente como o principal factor que afecta estas 

variáveis. As pessoas estão descontentes com a instabilidade sentida e sobretudo com os 

cortes que têm vindo a ser introduzidos, quer a nível de pessoas, quer noutros aspectos 

relacionados com cortes nos vencimentos, subsídios de férias e de natal, ou seja, com todas 

as medidas de austeridade aplicadas. 

 “(…)mas poderá ter a ver com factores pessoais e externos, como por exemplo a aplicação 

de medidas de austeridade, aspectos da crise, contenção orçamental da organização e do 

Orçamento de Estado, aumento de trabalho generalizado, decréscimo dos vencimentos, 

cortes nos subsídios de férias e Natal, entre outros que têm reflexos negativos em cada um 

dos trabalhadores. Assim, as alterações existentes relacionam-se com todos estes factores e 

não exclusivamente com a redução de funcionários.” 
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Tal como se verifica nas respostas dos funcionários, consideram que o desempenho, a 

satisfação e o stress não são unicamente influenciados pela redução de funcionários, mas 

por um conjunto de factores da envolvente caracterizada pelo contexto de crise, o que se 

traduz numa maior pressão, preocupação e exigência para os trabalhadores: 

“Penso que estas três variáveis sofreram estas alterações principalmente devido à 

implementação de políticas de contenção, quer a nível de vencimentos, quer a nível das 

pessoas propriamente ditas. Toda esta situação gera descontentamento entre os 

funcionários, cada vez têm mais exigências e pressões e depois não são devidamente 

reconhecidas e perdem cada vez mais direitos. Por isso, considero que a variável mais 

afectada é a satisfação. A redução de funcionários afecta estas variáveis, mas não é apenas 

o único factor, é um conjunto de factores relacionados com várias políticas instituídas 

ultimamente. A redução tem vindo a verificar-se e penso que vai continuar nos próximos 

tempos.” 

Assim sendo, podemos considerar que a crise afecta a vida dos trabalhadores quer a nível 

profissional quer a nível pessoal. 

Em suma, de acordo com o estudo desenvolvido aferimos que o decréscimo do número de 

funcionários na Câmara Municipal de Odemira não acarretou impactos directos nos 

resultados hard (desempenho) e soft (satisfação e stress). Essa situação apenas se 

verificou em três aspectos ao nível dos comportamentos, sentimento de “ameaça” para os 

trabalhadores contratados e consequentemente o aumento do stress nos trabalhadores 

contractos. Em relação aos comportamentos dos funcionários houve alterações, pois a 

redução de funcionários representou um aumento da carga de trabalho e também de 

diferentes formas de trabalhar, e como tal foi necessário se adaptarem a tal situação. O 

decréscimo do número de funcionários também provocou sentimento de “ameaça” nos 

trabalhadores contratados, o que se reflectiu no aumento dos níveis de stress nos 

trabalhadores, através de várias formas, impaciência, frustração e mau ambiente entre 

colegas. Tal como se verifica na análise aos balanços sociais da Câmara Municipal de 

Odemira no que diz respeito à contagem de saídas de trabalhadores por motivo de saída, 

constatamos que a caducidade do contrato é o principal motivo de saída nesta Câmara 

Municipal. 

Porém, os funcionários assumem que estas variáveis têm vindo a sofrer algumas alterações, 

mas que estão principalmente relacionadas com o contexto de crise que se tem vindo a 

intensificar nos últimos anos. Uma vez que para fazer face a esta crise têm sido 

implementadas algumas medidas de austeridade, que afectam directamente a vida dos 

trabalhadores, tanto a nível de trabalho, tanto a nível pessoal.  
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Como tal, a figura 4 mostra-nos a influência que a crise tem vindo a ter nos trabalhadores no 

local de trabalho. 

Figura 4, Influencia da crise nos funcionários 

 

Assim apuramos, que a crise afecta os trabalhadores, principalmente através de quatro 

formas: insatisfação no trabalho; menor estabilidade e insegurança no trabalho; mais 

pressão e exigência e por fim, traduz-se na perda de direitos para os trabalhadores. Devido 

ao contexto de crise que estamos a viver, em que têm sido implementados cortes quer a 

nível de pessoas, quer a nível de vencimento, subsídio de férias e natal, podemos constatar 

que todas essas medidas têm surtido efeitos negativos nos trabalhadores. Esta situação 

origina insatisfação no trabalho, uma vez que os trabalhadores desempenham as suas 

funções como antes, no entanto não são reconhecidas por isso, e cada vez têm menos 

direitos. Além disso, toda esta conjuntura gera instabilidade e insegurança no trabalho, 

existe receio entre os trabalhadores de serem despedidos, principalmente nos trabalhadores 

contratados. Por sua vez, tudo isto contribui para uma maior pressão e exigências aos 

trabalhadores. 

Por conseguinte, e em jeito de síntese relativamente à abordagem efectuada nestas três 

variáveis, consideramos relevante apresentar a evolução das mesmas durante o período 

analisado e as causas dessa evolução, tal como mostra a figura 5.  
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Figura 5, Evolução das variáveis 

 

 

Constatamos que o desempenho evoluiu em sentido positivo, uma vez que no geral se 

assistiu a uma melhoria no desempenho, causado pela implementação efectiva do Sistema 

Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública. Este sistema assenta na 

definição de objectivos para os trabalhadores e o seu desempenho á avaliado através da 

concretização desses objectivos previamente definidos. Quanto à satisfação, verifica-se que 

evoluiu de modo negativo, pois as pessoas estão mais insatisfeitas, principalmente devido 

aos cortes que têm vindo a implementar nos últimos tempos quer a nível de pessoas, quer a 

nível de vencimento e outros direitos subjacentes à actividade profissional para fazer face ao 

contexto de crise que se vive. Por último, o stress tem vindo a fazer-se sentir com maior 

intensidade, principalmente nos trabalhadores contratados, pois sentem esta situação como 

uma “ameaça”, uma vez que são o grupo mais vulnerável para ser despedido. Nos restantes 

trabalhadores também se verifica stress, no entanto, não está directamente relacionada com 

a redução de funcionários, mas por factores internos ou externos à organização. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo equacionado a problemática da evolução do número de funcionários públicos a nível 

nacional, bem como no caso concreto da Câmara Municipal de Odemira constata-se que o 

excesso de efectivos é um dos elementos fulcrais da reforma administrativa, sendo visto 

como um forte condicionante. É utilizado para destacar a ineficácia da administração 

pública, bem como para fundamentar os níveis de despesa pública (Batista:2003). 

Assim, no primeiro objectivo, verificámos que existem lacunas entre a teoria e a prática, uma 

vez que já há vários anos existe a vontade de proceder à redução do número de 

funcionários. Tal vontade verifica-se nas medidas produzidas para esse efeito, bem como 

nos programas de governo. Constata-se, então que este é um processo que se realiza de 

forma gradual e bastante difícil de efectivar. Isto significa, que a redução do número de 

funcionários na Administração Pública é um processo que se desenrola ao longo do tempo, 

que tem início quando se detecta o problema - o excesso de funcionários, de seguida dada 

a dimensão do problema toma-se a consciência de que é necessário introduzir medidas no 

sentido de inverter esta tendência. A grande questão que se segue é a passagem da teoria 

para a acção, é algo muito difícil de concretizar e que demora anos e anos.  

Tal como se verifica neste estudo, a nível nacional o decréscimo de funcionários tornou-se 

significativo a partir de 2005, porém a Câmara Municipal de Odemira apenas se aproximou 

da tendência nacional a partir de 2009. Deste modo, podemos constatar que a tendência 

nacional visa a redução de funcionários. 

No que diz respeito, ao segundo objectivo do nosso estudo - o impacto do decréscimo de 

funcionários na Câmara Municipal de Odemira nos resultados hard- desempenho e 

resultados soft – satisfação e stress- concluímos que este fenómeno apenas teve impacto 

directo em três aspectos: alteração de comportamentos, sentimento de ameaça para os 

trabalhadores contratados que já terminaram o contrato ou que ainda vão terminar, e 

consequentemente o aumento dos níveis de stress nestes trabalhadores. Neste estudo de 

caso, constatamos que estas variáveis têm vindo a ser influenciadas pela intensificação da 

crise em Portugal, principalmente relacionado com todas as políticas quem têm vindo a ser 

implementadas para fazer face à crise. Deste modo, aferimos que o decréscimo do número 

de funcionários por si só não representa uma ameaça, apenas nos trabalhadores 

contratados se verifica este sentimento. Os restantes trabalhadores consideram que a 

conjuntura actual do país contribui para influenciar todas estas variáveis, nomeadamente 

devido aos cortes que têm vindo a ser executados. Acresce, ainda referir que detectámos 

que a crise tem influência nos trabalhadores em quatro aspectos principais: insatisfação no 
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trabalho, instabilidade e insegurança no trabalho, maior pressão e exigências e por fim, 

perda de direitos. 

Em suma, apesar de termos apurado estes aspectos, importa fazer referência à evolução 

que o desempenho, satisfação e stress tiveram durante este período. A nível de 

desempenho constatamos que na generalidade houve uma melhoria, que está directamente 

relacionada com a implementação efectiva do Sistema Integrado de Avaliação do 

Desempenho na Administração Pública. Quanto à satisfação, teve uma evolução negativa, 

verifica-se um aumento da insatisfação no trabalho, devido à situação de crise que se vive 

as pessoas estão descontentes com as medidas que têm vindo a ser implementadas para 

fazer face à crise. Essas medidas afectam quer a nível de trabalho, quer a nível pessoal. 

Consequentemente, também se assistiu ao ligeiro aumento dos níveis de stress, nos 

trabalhadores contratados esse aumento de stress está directamente relacionado com a 

redução dos funcionários, pois são o grupo mais vulnerável a sair. O stress nos restantes 

trabalhadores já não se relaciona com este fenómeno, mas com factores externos, como a 

vida privada, família, saúde, e factores internos à organização, como é o caso da realização 

de determinadas tarefas e do cumprimento dos prazos fixados. 

Acresce referir, que uma das principais limitações deste trabalho é o carácter redutor do 

estudo de caso que não permite a extrapolação dos resultados para a realidade nacional. 

Além disso, consideramos que o contexto de crise em que se vive actualmente, influenciou 

fortemente a percepção que os trabalhadores têm destas variáveis – desempenho, 

satisfação e stress - e consequentemente as conclusões a que chegamos. 

Neste sentido, sugerimos que em estudos futuros seja possível averiguar com exatidão, ou 

seja, à margem da crise, o impacto que o decréscimo do número de funcionários tem a nível 

de resultados hard – desempenho, e soft - satisfação e stress. Além disso, esperamos que a 

análise aqui apresentada possa inspirar futuras pesquisas sobre qual o impacto do 

decréscimo do número de funcionários nos resultados hard – desempenho e nos resultados 

soft – satisfação e stress em termos mais específicos, ou seja, criando perfis em vários 

aspectos, tais como: idade, sexo, habilitações literárias, grupos profissionais, antiguidade, 

pois através destas variáveis poderá ser possível chegar a conclusões diferentes e de um 

certo modo mais concretas e abrangentes. 
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Guião de Entrevista 
 

Esta entrevista tem como objectivo investigar se o decréscimo do número de funcionários 

que se verificou a partir de 2009 na Câmara Municipal de Odemira teve impacto ao nível dos 

resultados Hard (desempenho) e Soft (satisfação e stress) nos efectivos que trabalham na 

Câmara. Para tal serão entrevistados profissionais/ colaboradores desta Câmara. 

  

 

Identificação do Entrevistado 

1. Sexo 

2. Idade 

3. Habilitações Literárias 

4. Grupo Profissional  

5. Antiguidade na Câmara Municipal 

 

1. Situação após o decréscimo do número de funcionários (depois de 2009) 

1.1. Considera que a carga de trabalho e as condições de trabalho são adequadas? 

1.2. Como caracteriza o ambiente de trabalho? 

1.3. O que o motiva a trabalhar na Câmara Municipal de Odemira? (remuneração, 

instalações, bom ambiente de trabalho, possibilidade de promoção, trabalho 

estimulante e sentimento de realização, segurança e estabilidade). 

 

2. Relação decréscimo do número de funcionários/ desempenho 

2.1. Existiram alterações de comportamento devido à redução de funcionários? 

2.2. Os funcionários sentiram-se “ameaçados” com esta redução?  

2.3. Considera que houve uma maior preocupação com o desempenho na realização das 

tarefas devido à redução do número de funcionários? 

2.4. Em termos gerais, assistiu-se à melhoria ou decréscimo do desempenho devido à 

redução de funcionários? 
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3. Relação decréscimo do número de funcionários/ satisfação 

3.1. Na generalidade as pessoas sentem-se satisfeitas? 

3.2. Considera que este decréscimo do número de funcionários pode ter originado 

insatisfação no trabalho? 

3.3. Verificaram-se comportamentos desviantes devido à insatisfação? (Por exemplo: 

atrasos, faltas, mau ambiente entre colegas, navegar na internet) 

3.4. Foram tomadas medidas para controlar os diferentes comportamentos de 

insatisfação? Quais? 

 

4. Relação decréscimo do número de funcionários/ stress 

4.1. Como avalia o stress dos trabalhadores? 

4.2. A mudança/incerteza originada pela redução do número de funcionários provocou o 

aumento dos níveis de stress? 

4.3. De que forma se manifesta o stress? (irritabilidade, impaciência, fadiga, baixo 

rendimento profissional; frustração, outros). 

4.4. Quais os principais mecanismos utilizados para contornar o stress? (descansar, fazer 

desporto, passear, evitar nicotina e outros estimulantes, recorrer a técnicas de 

relaxamento). 

 

Quais as principais alterações que ocorreram na organização e que influenciaram o 

desempenho, a satisfação e o stress? 

 

Que medidas foram adoptadas para diminuir o stress, aumentar o desempenho e a 

satisfação? 

 

5. Situação antes do decréscimo do número de funcionários (antes de 2009) 

5.1. Considera que a carga de trabalho e as condições de trabalho eram adequadas? 

5.2. Como caracteriza o ambiente de trabalho? 

5.3. O que o motiva a trabalhar na Câmara Municipal de Odemira? (remuneração, 

instalações, bom ambiente de trabalho, possibilidade de promoção, trabalho 

estimulante e sentimento de realização, segurança e estabilidade). 

 

6. Relação decréscimo do número de funcionários/ desempenho 

6.1. Considera que existia preocupação com o desempenho individual na realização das 

tarefas? 
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7. Relação decréscimo do número de funcionários/ satisfação 

7.1. Na generalidade as pessoas sentiam-se satisfeitas? 

7.2. Em caso de insatisfação verificaram-se comportamentos desviantes? (Por exemplo: 

atrasos, faltas, mau ambiente entre colegas, navegar na internet) 

7.3. Foram tomadas medidas para controlar os diferentes comportamentos de 

insatisfação? Quais? 

 

8. Relação decréscimo do número de funcionários/ stress 

8.1. Como avalia o stress dos trabalhadores? 

8.2. De que forma se manifesta o stress? (irritabilidade, impaciência, fadiga, baixo 

rendimento profissional; frustração, outros). 

8.3. Quais os principais mecanismos utilizados para contornar o stress? (descansar, fazer 

desporto, passear, evitar nicotina e outros estimulantes, recorrer a técnicas de 

relaxamento). 

 

Por fim, em jeito de resumo qual das três variáveis que mencionámos ao longo da entrevista 

(desempenho, satisfação e stress) considera a que foi a mais influenciada pelo decréscimo 

do número de funcionários? 
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Transcrição completa das entrevistas 

   

Identificação do Entrevistado  

1. Sexo: F1: F ; F2: F; F3: M; F4: F; F5: M; F6: M. 

2. Idade: F1: 42; F2: 42; F3: 33; F4: 40; F5: 23; F6: 53. 

3. Habilitações Literárias: F1:Licenciatura; F2: Licenciatura; F3: 12.º ano; F4: 12.º 

ano; F5: 10.º ano; F6: 6.º ano. 

4. Grupo Profissional: F1: Técnico Superior; F2: Técnico Superior; F3: Assistente 

Técnico; F4: Assistente Operacional; F5: Assistente Operacional; F6: Assistente 

Operacional 

5. Antiguidade na Câmara Municipal: F1: 12 anos; F2: 12 anos; F3: 14 anos; F4: 5 

anos; F5: 5 anos; F6: 18 anos. 

 

1. Situação após o decréscimo do número de funcionários (depois de 2009) 

1.1. Considera que a carga de trabalho e as condições de trabalho são 

adequadas?  

F1: A carga de trabalho é excessiva, cada vez temos mais trabalho e os prazos são 

mais rigorosos. Mas as condições de trabalho são adequadas, temos os 

equipamentos e as instalações necessárias para a realização das nossas tarefas. 

F2: Cada vez existe mais trabalho e com prazos cada vez mais exigentes. As 

condições de trabalho são adequadas, temos tudo o que necessitamos para 

desempenhar as nossas funções. 

F3: Existe uma maior carga de trabalho e cada vez existe maior urgência na 

realização das tarefas, os prazos são mais exigentes. As condições não são 

suficientes, é necessário um investimento na melhoria das mesmas de forma a 

facilitar a execução das tarefas, principalmente nas funções desempenhadas nas 

oficinas. 

F4: Sim, há cada vez mais trabalho e também uma maior exigência em termos de 

prazos. As condições são adequadas, temos o suficiente que nos permita trabalhar 

bem.   

F5: Penso que a carga de trabalho é a mesma, não noto diferença de há uns anos 

para cá. Temos boas condições de trabalho. 
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F6: A carga de trabalho na minha função (motorista de camiões de carga) tem vindo 

a diminuir. No entanto, sei de outros grupos profissionais em que a carga aumentou 

devido ao corte de funcionários. As condições de trabalho não são suficientes, 

deviam melhorar as condições em todos os sectores não só na área dos escritórios, 

mas principalmente nas áreas das oficinas, serralharia, carpintaria, mecânica, etc, 

onde as condições são más.  

1.2. Como caracteriza o ambiente de trabalho? 

F1: O ambiente de trabalho é bom. Gosto do que faço, existe trabalho em equipa, e 

isso é algo que me agrada. Além disso, existe bom relacionamento entre colegas. 

F2: O ambiente de trabalho não é muito bom, por vezes existem algumas situações 

desagradáveis entre as pessoas, existem algumas pessoas que fazem o mínimo 

possível e isso não gera bom ambiente. 

F3: Não muito bom, nem sempre existe um bom ambiente, por causa de alguns 

conflitos de ideias existentes e pouco esforço por parte de algumas e isso por vezes 

tem influência no trabalho. 

F4: É bom. Sinto-me bem no meu local de trabalho, tenho bons colegas, o que 

contribui para um bom ambiente de trabalho.   

F5: É muito bom, existe bom ambiente entre os colegas, existe espírito de ajuda 

entre todos, o que facilita a um bom desempenho e a estar satisfeito com o trabalho 

no geral. 

F6: O ambiente de trabalho não é muito bom, pois algumas pessoas fazem o menos 

que podem fazer, ou seja, cada vez esforçam-se o mínimo possível, e isso gera 

algum desconforto entre colegas. 

1.3. O que o motiva a trabalhar na Câmara Municipal de Odemira? (remuneração, 

instalações, bom ambiente de trabalho, possibilidade de promoção, trabalho 

estimulante e sentimento de realização, segurança e estabilidade, etc). 

F1: O que mais me motiva a trabalha aqui é o facto das tarefas que desempenho 

serem estimulantes, torna-se desafiante. O bom ambiente de trabalho também é 

uma motivação, há bom relacionamento entre as pessoas, trabalho em equipa e isso 

faz com que me sinta bem no local de trabalho e com vontade de vir trabalhar. Mas 

acima de tudo porque o me sinto realizada com o trabalho que desenvolvo.  

F2: O único factor que me motiva a trabalhar aqui é apenas a remuneração.  

F3: O trabalho por vezes é estimulante, e essa é principal razão que me motiva, pois 

gosto de desafios e de algo que me coloque à prova.  
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F4: O que me motiva a trabalhar na câmara é principalmente a remuneração e o bom 

ambiente de trabalho, existe bom relacionamento entre as pessoas e isso agrada-

me. 

F5: As razões que me levam a trabalhar aqui são: o trabalho ser estimulante, pois 

exige um maior esforço e dedicação da minha parte, e o bom ambiente de trabalho, 

há um bom relacionamento entre as pessoas e trabalho em equipa. 

F6: O que mais me motiva a trabalhar na câmara é o gosto pela função que 

desempenho, não me via a fazer outra coisa. 

2. Relação decréscimo do número de funcionários/ desempenho 

2.1. Existiram alterações de comportamento devido à redução de funcionários? 

F1: Não, a dedicação é a mesma. A diferença que houve foi o aumento da carga de 

trabalho e também existem outras coisas que são exigidas através de normativos 

que surgiram nos últimos tempos. 

F2: Sim houve algumas alterações no comportamento, as pessoas tiveram de 

adaptar-se a mais trabalho devido a essa redução. 

F3: Sim, devido à existência de um maior volume trabalho.  

F4: Mais ou menos em termos de comportamento, o que mudou foi a forma de 

trabalhar.  

F5: Penso que não existem grandes diferenças, o trabalho é o mesmo. 

F6: Não notei grandes diferenças, apenas a forma de trabalhar é que se modificou 

devido às novas políticas que surgiram e as pessoas tiveram de adaptar-se a isso. 

2.2. Os funcionários sentiram-se “ameaçados” com esta redução?  

F1: No geral não nos sentimos ameaçados. Penso que apenas os contratados 

estiveram nessa situação, para eles é que representou uma ameaça, pois eram os 

mais vulneráveis para sair. 

F2: Não, não se verificou esse sentimento. 

F3: Talvez um pouco, mais os contratados que terminaram ou ainda vão terminar os 

contratos. 

F4: Ameaça não é o termo, a redução do número de funcionários apenas 

representou mais trabalho. 

F5: Não notei esse sentimento de ameaça por parte dos trabalhadores. 

F6: Penso que algumas pessoas sentiram e ainda sentem algum receio, como as 

coisas estão qualquer pessoa pode ser despedida, já não há garantias. Mas penso 

que os contratados sentiram e ainda sentem essa ameaça mais próxima. 

2.3. Considera que houve uma maior preocupação com o desempenho na 

realização das tarefas devido à redução do número de funcionários? 
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F1: Sim, nestes últimos anos existe uma maior preocupação generalizada com o 

desempenho, não pelo motivo de redução do número de trabalhadores, mas sim 

pela implementação mais efectiva do sistema de avaliação do desempenho 

(SIADAP). 

F2: Não. Não houve uma maior preocupação, as pessoas têm mais trabalho e penso 

que isso não contribui para um melhor desempenho. A preocupação não apareceu 

apenas por causa da redução do número de funcionários. 

F3: Considero que não, continua a existir o mesmo grau de preocupação, 

desempenhar o melhor possível as tarefas, não se alterou devido à redução de 

funcionários. 

F4: É possível que sim, as pessoas preocupam-se mais em realizar cada vez melhor 

as suas tarefas, no entanto, penso não estar directamente relacionado com a 

redução dos funcionários, mas por causa do SIADAP. 

F5: Penso que o desempenho tem sido sempre o mesmo e o melhor possível, não 

deve estar relacionado com a redução do número de funcionários. 

F6: Penso que no geral as pessoas estão cada vez menos preocupadas, não se 

interessam em fazer bem as coisas, devido à desmotivação que sentem com a 

situação actual. 

2.4. Em termos gerais, assistiu-se à melhoria ou decréscimo do desempenho 

devido à redução de funcionários? 

F1: Sim, existe uma melhoria do desempenho que tem a ver com a implementação 

efectiva do sistema de avaliação do desempenho (SIADAP), o facto termos 

objectivos a cumprir e sermos avaliados por isso, obriga-nos a desempenhar da 

melhor forma das tarefas fixadas. 

F2: Sim, existe melhoria de desempenho, o facto de sermos avaliados, através do 

SIADAP, faz com que demos mais importância a esse factor. 

F3: Talvez uma melhoria do desempenho, cada vez temos mais objectivos a cumprir 

e somos avaliados pelo trabalho que efectuamos (SIADAP). 

F4: Considero que melhorou o desempenho, devido ao novo sistema implementado 

– SIADAP- obriga as pessoas a trabalharem de forma eficaz e eficiente.   

F5: Penso que não existem alterações no desempenho, acho que a qualidade é a 

mesma. Continuo a trabalhar com a mesma motivação e empenho que trabalhava 

antes. 

F6: Acho que não existem alterações no desempenho por causa desse factor. As 

pessoas trabalham com o mesmo empenho e qualidade de antes. 

3. Relação decréscimo do número de funcionários/ satisfação 
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3.1. Na generalidade as pessoas sentem-se satisfeitas?  

F1: Na generalidade as pessoas sentem-se insatisfeitas, e isso deve-se 

principalmente por causa dos cortes que têm vindo a ocorrer derivado da crise 

instalada. 

F2: Considero que as pessoas estão muito insatisfeitas, devido principalmente á 

situação de crise que estamos a viver.  

F3: As pessoas no geral estão insatisfeitas com tantas medidas de redução em 

tantos aspectos por causa da crise. 

F4: As pessoas vão trabalhando porque precisam, penso que não podem estar 

insatisfeitas, pois nos dias de hoje já é um privilégio ter um trabalho. 

F5: Penso que as pessoas estão satisfeitas, o ambiente de trabalho é bom e as 

funções que realizam estão de acordo com os seus conhecimentos. Além disso, nos 

dias de hoje ter trabalho já é um privilégio, por isso não podem estar insatisfeitas. 

F6: A grande maioria dos funcionários está insatisfeita, devido às políticas de 

redução em tantos aspectos que estão a implementar actualmente por causa da 

situação de crise que o país está a viver. 

3.2. Considera que este decréscimo do número de funcionários pode ter 

originado insatisfação no trabalho?  

F1: A insatisfação poderá apenas estar relacionada com a crise que vivemos, devido 

aos cortes efectuados em vários aspectos, não se deve apenas à redução de 

trabalhadores. 

F2: Acho que existe alguma insatisfação, mas está relacionada com a situação de 

crise que o país está a atravessar, não se relaciona unicamente com o corte de 

funcionários, mas com o conjunto de cortes que têm vindo a fazer.   

F3: De certa forma existe insatisfação, devido a tantas alterações nos últimos 

tempos, por causa do contexto de crise em que vivemos. Deste modo, o motivo que 

origina a insatisfação não é exclusivamente a redução de funcionários, mas sim o 

conjunto de cortes que têm vindo a ocorrer. 

F4: Para quem continua a trabalhar aqui insatisfação no trabalho penso que não, 

mas para aqueles que tiveram de sair e que não têm perspectivas de regressar é 

que foi doloroso. O decréscimo de funcionários não afecta a satisfação de quem 

continua a trabalhar. 

F5: Penso que as pessoas continuam igualmente satisfeitas, não existiram 

alterações na satisfação no trabalho devido à redução do número de funcionários. 

F6: Penso que sim, as pessoas não se sentem com tanta estabilidade e segurança 

como há uns anos atrás. Mas essa insatisfação para além de ter a ver com o 
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decréscimo de funcionários, está principalmente relacionada com a situação de crise 

e consequentemente com os cortes efectuados no seu todo. 

 

3.3. Verificaram-se comportamentos desviantes devido à insatisfação? (Por 

exemplo: atrasos, faltas, mau ambiente entre colegas, navegar na internet):  

F1: Nunca detectamos diferenças de comportamento. 

F2: Talvez um pouco, verifica-se por vezes mau ambiente entre colegas e alguns 

atrasos. 

F3: Penso que não, caso exista realmente insatisfação não se evidenciam esse tipo 

de comportamentos.  

F4: Não verificamos esses comportamentos.  

F5: Não notei nada. 

F6: Por vezes verificam-se alguns desses comportamentos mas de forma pouco 

acentuada. Como por exemplo, alguns atrasos por parte de alguns funcionários, 

devido à falta de motivação que têm para trabalhar, e também mau ambiente entre 

colegas, mas de resto penso que não se verifica. 

3.4. Foram tomadas medidas para controlar os diferentes comportamentos de 

insatisfação? Quais?  

F1: Apenas se tem verificado um aumento do número de reuniões entre chefias e 

trabalhadores, pode estar relacionado com isso. Há um maior acompanhamento e 

comunicação entre chefes e trabalhadores. 

F2: Não verifiquei nenhuma medida tomada. 

F3: Penso que ultimamente tem havido um aumento de reuniões entre dirigentes, 

executivo e os trabalhadores, poderá estar relacionado com essa matéria, existe um 

maior acompanhamento e comunicação na hierarquia. 

F4: Não, uma vez que do meu ponto de vista não se verificou insatisfação. 

F5: Não, pois penso que não existe insatisfação. 

F6: Não, não foram tomadas medidas. 

4. Relação decréscimo do número de funcionários/ stress 

4.1. Como avalia o stress dos trabalhadores? 

F1: Penso que o stress existente não está relacionado com o decréscimo do número 

de trabalhadores, poderá ter a ver com outras preocupações quer a nível pessoal 

(família, saúde) ou directamente relacionado com o trabalho realizado.  

F2: Existe algum stress que pode ter a ver com outras situações, tanto internas 

(tarefas a desempenhar) ou externas à Câmara que influenciam o trabalho (saúde, 
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família), por isso não está directamente relacionado com a redução dos 

trabalhadores. 

F3: Penso que existe stress relacionado com o decréscimo de funcionários nos 

trabalhadores contratados, mas de resto não se verifica. 

F4: Penso que existe stress relacionado com o decréscimo de funcionários nos 

trabalhadores contratados, que já saíram ou para aqueles que terão de sair no fim do 

contrato. 

F5: O stress existente não tem a ver unicamente com a redução do número de 

funcionários, tem a ver com outros factores, internos (tarefas a executar no trabalho) 

mas principalmente devido a factores externos (vida privada, saúde, família) 

F6: Existe algum stress, mas penso que relacionado com o decréscimo do número 

de funcionários apenas se verifica nos trabalhadores contratados. 

4.2. A mudança/incerteza originada pela redução do número de funcionários 

provocou o aumento dos níveis de stress?  

F1: Penso que não existe muito stress relacionado com o decréscimo do número de 

trabalhadores, poderá ter a ver com outras preocupações. 

F2: Existe algum stress que pode ter a ver com outras situações mas não com a 

redução dos trabalhadores.  

F3: Não existe muita preocupação relativamente à redução do número de 

trabalhadores, logo os níveis de stress não são afectados por isso. Apenas se 

verificou e se verifica o aumento de stress nos contratados. 

F4: Existe aumento de stress nos trabalhadores contratados que já saíram ou para 

aqueles que terão de sair no fim do contrato. 

F5: Penso que não existe stress relacionado com a redução de funcionários. 

F6: Existe o aumento do stress nos trabalhadores contratados devido a essa 

situação.  

4.3. De que forma se manifestou o stress? (irritabilidade, impaciência, fadiga, 

baixo rendimento profissional; frustração, outros)  

F1: Irritabilidade, numa simples conversa as pessoas ficam alteradas muito 

rapidamente. E também impaciência, nota-se que algumas pessoas têm falta de 

vontade e paciência para efectuar o trabalho. 

F2: Talvez alguma impaciência, perdem a paciência muito facilmente tanto com o 

trabalho que executam e com os colegas. Frustração, algumas pessoas sentem 

incapacidade pelo facto de não conseguirem alterar determinadas situações. Isto faz 

com que essas pessoas criem mau ambiente entre os colegas. 
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F3: Impaciência, as pessoas por vezes perdem a capacidade de suportar 

determinadas situações e até mesmo os colegas. 

F4: Talvez alguma frustração, algumas pessoas sentem um enorme 

descontentamento com o trabalho e com a situação em geral e fadiga, que deriva 

principalmente pelo excesso de trabalho e pela existência de prazos exigentes. 

F5: Considero que o stress existente se manifesta de forma muito despercebida ou 

com alguns desabafos entre colegas. 

F6: Mau ambiente entre colegas, principalmente por alguns conflitos criados entre as 

pessoas que podiam ser evitados, e a falta de interesse pelo trabalho, devido à 

desmotivação que sentem com a situação em geral. 

4.4. Quais os principais mecanismos utilizados para contornar o stress? 

(descansar, fazer desporto, passear, evitar nicotina e outros estimulantes, 

recorrer a técnicas de relaxamento)  

F1: Não foram implementados quaisquer mecanismos para contornar o stress. Mas a 

nível pessoal costumo passear e faço desporto para aliviar o stress. 

F2: Não existem essas técnicas na nossa organização. Quando me sinto mais 

stressado, o melhor é mesmo descansar. 

F3: Desconheço, não existem esses mecanismos na câmara. Para aliviar o stress 

normalmente faço algum desporto e também dou alguns passeios. 

F4: Não foi implementada nenhuma técnica. A título pessoal a melhor forma é 

descansar e abstrair-me do que me stressa. 

F5: Desconheço, não foi implementada nenhuma técnica. Normalmente, quando me 

sinto mais stressado opto por descansar e por vezes passear. 

F6: Não tenho conhecimento da existência de alguma técnica. Não costumo sentir-

me stressado. 

Quais as principais alterações que ocorreram na organização e que influenciam o 

desempenho, a satisfação e o stress no trabalho? 

F1: Existem novas formas de gestão de recursos humanos, entre elas, a avaliação do 

desempenho, gestão da formação e implementação de novas técnicas de motivação 

implementadas pelos dirigentes, chefias e alguns grupos técnicos superiores. Podemos 

dizer que nestes últimos anos muita coisa de positivo nos aconteceu, embora a redução de 

pessoal se apresente efectiva. Um dos pontos positivos que aponto é a existência de uma 

maior comunicação entre os chefes e os trabalhadores. 

F2: Penso que muita coisa mudou na gestão de recursos humanos, e que influenciam todas 

essas variáveis. Um dos aspectos que originaram uma influência positiva nestas variáveis é 

o facto de haver uma maior comunicação entre chefias e funcionários. 
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F3: Ao longo do tempo têm havido muitas mudanças, nomeadamente novas formas de 

trabalho, algumas menos bem conseguidas e que por esse motivo afectam de forma 

negativa essas variáveis.  

F4: Penso que com todas as alterações a nível de gestão de recursos humanos, existe uma 

maior comunicação entre os trabalhadores e as chefias e isso é algo positivo.   

F5: Ultimamente têm ocorrido muitas mudanças na forma de trabalhar, no entanto, nem 

todas essas alterações têm tido os resultados esperados, por isso têm afectado 

negativamente essas variáveis. 

F6: Penso que existem novas formas de trabalhar, e isso influência um pouco todas essas 

variáveis. Isso promoveu maior comunicação entre chefias e trabalhadores. 

Que medidas foram adoptadas para diminuir o stress, aumentar o desempenho e a 

satisfação?  

F1: A implementação de uma política de gestão de recursos humanos mais racional, eficaz 

e eficiente, como é o caso do SIADAP. Essas políticas têm uma influência positiva nessas 

variáveis. 

F2: A implementação do SIADAP, tornou obrigatória a avaliação dos trabalhadores e isso 

fez com que cada pessoa se esforçasse para obter melhores resultados. Existe uma política 

mais racional, eficiente e eficaz na gestão de recursos humanos e que têm efeitos positivos 

nessas variáveis. 

F3: Está praticamente tudo na mesma, não foram adoptadas medidas nesse âmbito. 

F4: Penso que a implementação do SIADAP foi uma das políticas de recursos humanos que 

promoveu um trabalho mais racional, eficaz e eficiente, isso tem reflexos positivos em todas 

essas variáveis. 

F5: Desconheço a que tenha sido tomada alguma medida com esse fim. 

F6: Penso que o novo sistema de avaliação de desempenho, faz com que o trabalho seja 

elaborado de forma mais racional, eficaz e eficiente. 

 

5. Situação antes do decréscimo do número de funcionários (antes de 2009) 

5.1. Considera que a carga de trabalho e as condições de trabalho eram 

adequadas?  

F1: Sim, a carga de trabalho era adequada, bem como as condições em que 

trabalhávamos.  

F2: Sim. Tínhamos as condições necessárias para realizar as tarefas, por isso era 

adequada, e a carga de trabalho também era adequada. 

F3: A carga de trabalho era adequada. As condições eram, tal como actualmente, 

insuficientes na área das oficinas. 
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F4: Sim, tínhamos bons equipamentos e instalações para elaborarmos o nosso 

trabalho. A carga de trabalho era adequada. 

F5: Era igual, a carga de trabalho era adequado e as condições também. 

F6: Considero que nessa altura havia mais trabalho. As condições eram insuficientes 

na área das oficinas, tal como após 2009. 

5.2. Como caracteriza o ambiente de trabalho?  

F1: O ambiente de trabalho era muito bom. Óptima relação com os colegas, as 

pessoas estavam mais descansadas do que actualmente e isso reflectia-se no 

ambiente de trabalho. 

F2: Era bom. As pessoas estavam mais satisfeitas, pois tinham menos pressões e 

mais estabilidade nessa altura, o que contribuía para um melhor ambiente de 

trabalho. 

F3: Era bom. Existiam menos pressões e isso reflectia-se num melhor ambiente de 

trabalho.  

F4: Era muito bom, as pessoas estavam mais descansadas.  

F5: Era muito bom, as pessoas tinham um bom relacionamento entre elas, estavam 

mais descansadas nessa altura. 

F6: Era bom. Nessa altura havia menos pressões e maior estabilidade e isso 

reflectia-se num melhor ambiente de trabalho. 

5.3. O que o motiva a trabalhar na Câmara Municipal? (remuneração, instalações, 

bom ambiente de trabalho, possibilidade de promoção, trabalho estimulante e 

sentimento de realização, segurança e estabilidade). 

F1: O trabalho era estimulante, com sentimento de realização, segurança e 

estabilidade e um bom ambiente de trabalho. 

F2: Apenas pela remuneração, estabilidade e segurança. 

F3: O trabalho era por vezes estimulante, pela segurança e estabilidade que oferecia e 

também havia alguma possibilidade de promoção. 

F4: Pela remuneração e pelo bom ambiente de trabalho.  

F5: O trabalho era estimulante, com alguma possibilidade de promoção, e também pelo 

ambiente de trabalho. 

F6: Tal como actualmente, o que me motivava nessa altura era o gosto pela função, 

pela estabilidade e segurança que oferecia e pelo ambiente de trabalho que existia 

nessa altura. 

6. Relação decréscimo do número de funcionários/ desempenho 

6.1. Considera que existia preocupação com o desempenho individual na 

realização das tarefas?  
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F1: Sim existia alguma preocupação, as pessoas sempre gostaram de fazer um bom 

trabalho, no entanto, tinham menos pressões que actualmente.  

F2: Sim, esteve sempre presente essa preocupação, sempre se interessaram em 

fazer um bom trabalho. 

F3: Considero que as pessoas se preocupavam em efectuar um bom trabalho, no 

entanto, antes da redução do número de funcionários, estes estavam menos 

pressionados.  

F4: Era muito semelhante, existiu sempre essa preocupação, só que haviam menos 

preocupações do que agora. 

F5: Não encontro grandes diferenças, as pessoas sempre se interessaram e 

preocuparam em realizar bem as suas tarefas. 

F6: Sim, havia uma maior preocupação nessa altura, do que após o decréscimo do 

número de funcionários, agora as pessoas estão desmotivadas. 

7. Relação decréscimo do número de funcionários/ satisfação 

7.1. Na generalidade as pessoas sentiam-se satisfeitas?  

F1: Penso que as pessoas estavam mais satisfeitas, mas tem a ver com outros 

motivos e factores externos, neste momento existe muita pressão externa (redução 

nos vencimentos, crise generalizada, etc). 

F2: Penso que as pessoas estavam mais satisfeitas, pois tinham menos pressões.  

F3: Estavam mais satisfeitas, actualmente as pessoas têm muito mais preocupações 

devido à situação económica que se vive. 

F4: No geral, acho que estavam mais satisfeitas, tinham desafios diferentes, não 

existia tanta pressão sobre eles.  

F5: Não existem grandes contrastes. 

F6: As pessoas sentiam-se mais satisfeitas, havia mais estabilidade e menos 

pressões do que recentemente. 

7.2. Verificaram-se comportamentos desviantes devido à insatisfação? (Por 

exemplo: atrasos, faltas, mau ambiente entre colegas, navegar na internet). 

F1: Não, não se verifica insatisfação. 

F2: Não, pois não há insatisfação. 

F3: Não, não existe insatisfação.  

F4: Não, não havia insatisfação que justifica-se essas medidas. 

F5: Desconheço. 

F6: Não, não havia insatisfação. 

 

8. Relação decréscimo do número de funcionários/ stress 
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8.1. Como avalia o stress dos trabalhadores?  

F1: De uma forma geral as pessoas não apresentavam stress, apenas se evidencia 

algum stress nos grupos profissionais dos dirigentes e técnicos superiores.  

 

F2: Penso que não havia stress nesse tempo.  

F3: No geral não havia stress entre os meus colegas. Apenas se verificava algum 

stress nos dirigentes e técnicos superiores. 

F4: Não detectava stress nessa altura. 

F5: Não tinha colegas stressados nessa época. 

F6: Penso que não havia stress.  

 

Por fim, em jeito de resumo qual das três variáveis que mencionámos ao longo da 

entrevista (desempenho, satisfação e stress) considera a que foi a mais influenciada 

pelo decréscimo do número de funcionários?  

F1: O desempenho pode ter melhorado ligeiramente de forma genérica e a satisfação 

decresceu ligeiramente, mas poderá ter a ver com factores pessoais e externos, como por 

exemplo a aplicação de medidas de austeridade, aspectos da crise, contenção orçamental 

da organização e do Orçamento de Estado, aumento de trabalho generalizado, decréscimo 

dos vencimentos, cortes nos subsídios de férias e Natal, entre outros que têm reflexos 

negativos em cada um dos trabalhadores. Assim, as alterações existentes relacionam-se 

com todos estes factores e não exclusivamente com a redução de funcionários. Quanto ao 

stress tem vindo a evidenciar-se. Mas penso que a variável mais influenciada é a satisfação. 

F2: Penso que a variável mais influenciada foi a satisfação, no meu ponto de vista foi onde 

ocorreram mais alterações, neste caso negativas, isto é, houve um aumento da insatisfação 

no trabalho. Em relação às outras variáveis o desempenho teve melhorias e o stress 

começa a sentir-se. Considero que estas alterações se devem à envolvente da crise 

instalada no país, com todos os cortes que têm vindo a ser realizados, não apenas com a 

redução de pessoas, é um motivo mas não o único.  

F3: A satisfação decresce, o desempenho melhorou um pouco e o stress começa a 

evidenciar-se. Houve alterações nestas três variáveis, mas a satisfação é a que se nota 

mais, tendo em conta a situação do país, em que cada vez existem mais cortes, quer a nível 

de pessoas, quer noutros aspectos, por estes motivos as pessoas estão cada vez mais 

insatisfeitas. 
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F4: Penso que estes três factores são principalmente influenciados com factores externos 

do que com a redução dos trabalhadores. Poderão estar relacionados com questões 

pessoais, bem como com a situação do país actualmente, se bem que a redução de 

funcionários é algo que tem vindo a acontecer. Considero portanto que a satisfação 

mantém-se, o desempenho melhorou ligeiramente, e o stress começa a notar-se. Considero 

que o desempenho foi a variável mais influenciada. 

F5: Penso que está tudo muito semelhante de forma geral. 

F6: Considero que o stress começa a notar-se cada vez mais, enquanto que a satisfação e o 

desempenho diminuíram. Penso que estas três variáveis sofreram estas alterações 

principalmente devido à implementação de políticas de contenção, quer a nível de 

vencimentos, quer a nível das pessoas propriamente ditas. Toda esta situação gera 

descontentamento entre os funcionários, cada vez têm mais exigências e pressões e depois 

não são devidamente reconhecidas e perdem cada vez mais direitos. Por isso, considero 

que a variável mais afectada é a satisfação. A redução de funcionários afecta estas 

variáveis, mas não é apenas o único factor, é um conjunto de factores relacionados com 

várias políticas instituídas ultimamente. A redução tem vindo a verificar-se e penso que vai 

continuar nos próximos tempos. 
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Categorização 

 

Situação após o decréscimo do número de funcionários (depois de 2009) 

 

Tabela n.º 1, Carga de trabalho e condições de trabalho 

Categoria Exemplo Frequência 

Carga de trabalho excessiva/ 

prazos mais exigentes 

“Existe uma maior carga de 

trabalho e cada vez existe maior 

urgência na realização das 

tarefas, os prazos são mais 

exigentes.” 

4 

Condições de trabalho 

adequadas 

“As condições de trabalho são 

adequadas, temos os 

equipamentos e as instalações 

necessárias para a realização 

das nossas tarefas.” 

4 

 

Condições de trabalho 

insuficientes 

“As condições de trabalho não 

são suficientes, deviam melhorar 

as condições em todos os 

sectores não só na área dos 

escritórios, mas principalmente 

nas áreas das oficinas, 

serralharia, carpintaria, 

mecânica, etc, onde as 

condições são más.” 

2 

 

Nesta primeira questão verificamos que quatro dos funcionários entrevistados mencionam 

que a carga de trabalho é excessiva e que os prazos definidos para a realização das tarefas 

são cada vez mais exigentes. No que toca às condições de trabalho quatro indicam que 

existem boas condições de trabalho, pois têm as instalações e os equipamentos adequados 

para a execução das funções. Enquanto que dois referem que as condições são 

insuficientes na área das oficinas. 

 

Tabela n.º 2, Caracterização do ambiente de trabalho 
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Categoria Exemplo Frequência 

Bom ambiente de trabalho “Existe bom ambiente entre os 

colegas, existe espírito de ajuda 

entre todos, o que facilita a um 

bom desempenho e a estar 

satisfeito com o trabalho no 

geral.” 

3 

Mau ambiente de trabalho “O ambiente de trabalho não é 

muito bom, por vezes existem 

algumas situações 

desagradáveis entre as pessoas, 

existem algumas pessoas que 

fazem o mínimo possível e isso 

não gera bom ambiente.” 

3 

 

Nesta questão as opiniões dividem-se, três funcionários mencionam a existência de um bom 

ambiente de trabalho, que deve ao facto de existir bom relacionamento entre colegas, 

trabalho em equipa, o que favorece um bom desempenho e satisfação. Por outro lado, três 

mencionam a existência de mau ambiente de trabalho por causa de algumas divergências 

entre as pessoas e pelo facto de algumas pessoas não se esforçarem para desempenhar o 

seu trabalho, tentando fazer o mínimo possível. 

Tabela n.º 3, Principais motivações para trabalhar na Câmara Municipal de Odemira 

Categoria Exemplo Frequência 

Trabalho estimulante “O trabalho por vezes é 

estimulante, e essa é principal 

razão que me motiva, pois gosto 

de desafios e de algo que me 

coloque à prova.” 

3 

Bom ambiente “O bom ambiente de trabalho 

também é uma motivação, há 

bom relacionamento entre as 

pessoas e isso faz com que me 

sinta bem no local de trabalho e 

com vontade de vir trabalhar.” 

3 

Remuneração “O único factor que me motiva a 

trabalhar aqui é apenas a 

remuneração.” 

2 
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Verifica-se que as principais razões que motivam os trabalhadores para trabalharem na 

Câmara Municipal de Odemira são: a realização de tarefas estimulantes, o que traduz num 

maior esforço e dedicação por parte dos trabalhadores, ou seja, é um desafio; bom 

ambiente de trabalho, que se reflecte principalmente pelo bom relacionamento entre colegas 

e o trabalho em equipa. Estas duas motivações foram mencionadas por três pessoas, 

respectivamente. A remuneração apenas é motivadora para dois funcionários. 

 

Tabela n.º 4, Alteração de comportamento devido à redução de funcionários 

Categoria Exemplo Frequência 

 

Adaptação ao aumento do 

volume de trabalho 

“Sim houve algumas 

alterações no comportamento, 

as pessoas tiveram de 

adaptar-se a mais trabalho 

devido a essa redução.” 

 

 

 

3 

 

 

Diferentes formas de trabalhar 

“Não notei grandes diferenças, 

apenas a forma de trabalhar é 

que se modificou devido às 

novas políticas que surgiram e 

as pessoas tiveram de 

adaptar-se a isso.” 

 

 

3 

 

Em relação à possível alteração ao nível de comportamento, três funcionários mencionam 

que houve alterações a nível de comportamento devido ao aumento da carga de trabalho 

originado pela redução de pessoas. Enquanto que outros três referem que houveram 

alterações na forma de trabalhar e isso reflectiu-se em algumas mudanças de 

comportamento. 

Tabela n.º 5, Sentimento de ameaça devido à redução 

Categoria Exemplo Frequência 

Representou maior ameaça nos 

contratados 

“No geral não nos sentimos 

ameaçados. Penso que apenas 

os contratados estiveram nessa 

situação, para eles é que 

representou uma ameaça, pois 

eram os mais vulneráveis para 

sair.” 

3 
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Não representou ameaça “Ameaça não é o termo, a 

redução do número de 

funcionários apenas 

representou mais trabalho.” 

3 

 

Verifica-se que no geral a redução do número de funcionários não representou uma ameaça 

(3). Essa ameaça apenas se verificou nos trabalhadores contratados, pois atendendo à sua 

situação seriam e são os que têm mais probabilidade e mais facilidade em serem 

despedidos (3). 

Tabela n.º 6, Maior preocupação com o desempenho na realização das tarefas devido à 

redução do número de funcionários 

Categoria Exemplo Frequência 

Maior preocupação com o 

desempenho 

“Sim, nestes últimos anos existe 

uma maior preocupação 

generalizada com o 

desempenho, não pelo motivo 

de redução do número de 

trabalhadores, mas sim pela 

implementação mais efectiva do 

sistema de avaliação do 

desempenho (SIADAP).” 

2 

A preocupação com o 

desempenho mantém-se a 

mesma 

Considero que não, continua a 

existir o mesmo grau de 

preocupação, desempenhar o 

melhor possível as tarefas, não 

se alterou devido à redução de 

funcionários.” 

3 

 

Existe alguma divergência nas opiniões em relação ao aumento de preocupação com o 

desempenho das tarefas. Três pessoas pensam que não existe uma maior preocupação 

com o desempenho devido à redução de funcionários, consideram que o grau de 

preocupação é o mesmo, isto é, o melhor possível. Por sua vez, duas pessoas consideram 

que houve um aumento da preocupação, no entanto não está directamente relacionado com 

a redução dos funcionários, mas sim com a implementação efectiva do sistema de avaliação 

de desempenho (SIADAP). 
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Tabela n.º7, Melhoria ou decréscimo do desempenho devido à redução de funcionários 

Categoria Exemplo Frequência 

Melhoria do desempenho 

 

 

 

 

“Sim, existe uma melhoria do 

desempenho que tem a ver com 

a implementação do sistema de 

avaliação do desempenho 

(SIADAP), o facto termos 

objectivos a cumprir e sermos 

avaliados por isso, obriga-nos a 

desempenhar da melhor forma 

das tarefas fixadas.” 

4 

 

 

 

 

Mesmos níveis de desempenho “Penso que não existem 

alterações no desempenho, acho 

que a qualidade é a mesma. 

Continuo a trabalhar com a 

mesma motivação e empenho 

que trabalhava antes.” 

2 

 

A maioria das pessoas, refere uma melhoria generalizada do desempenho, que está 

relacionada com a efectiva implementação do sistema de avaliação de desempenho 

(SIADAP), obriga as pessoas a trabalhar de forma mais eficaz e eficiente, uma vez que o 

seu desempenho é avaliado (4). Apenas duas pessoas mencionam que os níveis de 

desempenho se mantêm. 

Tabela n.º 8, Satisfação ou insatisfação no trabalho 

Categoria Exemplo Frequência 

Insatisfação devido à crise e aos 

cortes subjacentes 

“A grande maioria dos 

funcionários está insatisfeita, 

devido às políticas de redução 

em tantos aspectos que estão a 

implementar actualmente por 

causa da situação de crise que o 

país está a viver.” 

4 



 
 
 

90 
 

Satisfação nos funcionários “Penso que as pessoas estão 

satisfeitas, o ambiente de 

trabalho é bom e as funções que 

realizam estão de acordo com os 

seus conhecimentos. Além 

disso, nos dias de hoje ter 

trabalho já é um privilégio, por 

isso não podem estar 

insatisfeitas.” 

2 

 

Existem duas visões no que toca à satisfação no trabalho. A maioria considera que no geral 

os funcionários estão insatisfeitos, devido às políticas de redução em vários aspectos que 

têm surgido para fazer face à crise existente (4). Por outro lado, duas pessoas mencionam 

que as pessoas estão ou deveriam estar satisfeitas, pois têm boas condições trabalho e 

principalmente porque actualmente ter um trabalho é um privilégio. 

Tabela n.º 9, O decréscimo de funcionários pode ou não ter originado insatisfação no trabalho 

Categoria Exemplo Frequência 

A insatisfação não está 

unicamente relacionada com o 

decréscimo de funcionários 

“De certa forma existe 

insatisfação, devido a tantas 

alterações nos últimos tempos, 

por causa do contexto de crise 

em que vivemos. Deste modo, o 

motivo que origina a insatisfação 

não é exclusivamente a redução 

de funcionários, mas sim o 

conjunto de cortes que têm vindo 

a ocorrer.” 

4 

Não se verifica insatisfação “Penso que as pessoas 

continuam igualmente satisfeitas, 

não existiram alterações na 

satisfação no trabalho devido à 

redução do número de 

funcionários.” 

2 

 

Nesta questão destacam-se duas visões, no entanto, maioritariamente referem que a 

insatisfação existente não está exclusivamente relacionada com o corte nos funcionários, 

mas sim com todas as medidas tomadas nos últimos anos com cortes em vários aspectos 

(4). Apenas duas pessoas mencionam que não se verifica insatisfação em relação a esse 

factor, as pessoas estão igualmente satisfeitas. 
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Tabela n.º 10, Existência de comportamentos desviantes devido à insatisfação 

Categoria Exemplo Frequência 

Não se verificam 

comportamentos desviantes 

“Penso que não, caso exista 

realmente insatisfação não se 

evidenciam esse tipo de 

comportamentos.” 

4 

 

Comportamentos desviantes 

ligeiros 

“Por vezes verificam-se alguns 

desses comportamentos mas de 

forma pouco acentuada. Como 

por exemplo, alguns atrasos por 

parte de alguns funcionários, 

devido à falta de motivação que 

têm para trabalhar, e também 

mau ambiente entre colegas, 

mas de resto penso que não se 

verifica.” 

2 

 

No geral não se verificam comportamentos desviantes (4). Apenas se evidenciam alguns 

comportamentos desviantes de forma pouco acentuada, como é o caso de alguns atrasos e 

mau ambiente entre colegas. (2) 

Tabela n.º 11, Medidas para controlar os diferentes comportamentos desviantes 

Categoria Exemplo Frequência 

Não se verificou insatisfação, 

logo não foram tomadas 

medidas 

“Não, uma vez que do meu 

ponto de vista não se verificou 

insatisfação.” 

2 

Não foram tomas medidas “Não, não foram tomadas 

medidas.” 

2 

Possível medida “Penso que ultimamente tem 

havido um aumento de reuniões 

entre dirigentes, executivo e os 

trabalhadores, poderá estar 

relacionado com essa matéria, 

existe um maior 

acompanhamento e 

comunicação na hierarquia.” 

2 

 

Existem três pontos de vista nesta questão. Dois mencionam que não foram tomadas 

medidas para controlar a insatisfação. Duas pessoas que consideram que não foram 

tomadas medidas, pois não existe insatisfação. Por fim, apenas duas pessoas referem uma 
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possível medida tendo em vista esse objectivo, pois houve um aumento de reuniões entre 

chefias e trabalhadores. 

 

Tabela n.º 12, Avaliação dos níveis de stress 

Categoria Exemplo Frequência 

Existe stress mas não está 

unicamente relacionado com a 

redução de funcionários 

“Penso que o stress existente 

não está relacionado com o 

decréscimo do número de 

trabalhadores, poderá ter a ver 

com outras preocupações quer a 

nível pessoal (família, saúde) ou 

directamente relacionado com o 

trabalho realizado.”  

3 

Existe stress nos contratados “Penso que existe stress 

relacionado com o decréscimo 

de funcionários nos 

trabalhadores contratados, que 

já saíram ou para aqueles que 

terão de sair no fim do contrato.” 

3 

 

Podemos verificar que no geral o stress existente se deve a factores internos (realização 

das tarefas), mas principalmente a factores externos à câmara (família, saúde), por isso não 

está directamente ligado à redução de funcionários. (3) Apenas, nos trabalhadores 

contratados se verifica que o stress está relacionado com essa situação (3). 

 

Tabela n.º 13, A mudança/incerteza provocou ou não o aumento dos níveis de stress 

Categoria Exemplo Frequência 

Aumento do stress nos 

contratados stress 

“Existe aumento de stress nos 

trabalhadores contratados que já 

saíram ou para aqueles que 

terão de sair no fim do contrato.” 

3 

Não influenciou o stress “Existe algum stress que pode 

ter a ver com outras situações 

mas não com a redução dos 

trabalhadores.” 

3 

 

Mencionam que o decréscimo do número de funcionários não influenciou o stress, existe 

stress mas por outros factores (3). Por sua vez, referem que se verificou e se verifica um 

aumento de stress nos trabalhadores contratados que já terminaram ou vão terminar o 

contrato (3). 
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Tabela n.º 14, Forma como se manifesta o stress 

Categoria Exemplo Frequência 

Impaciência “Impaciência, as pessoas por 

vezes perdem a capacidade de 

suportar determinadas situações 

e até mesmo os colegas.” 

3 

Frustração “Talvez alguma frustração, 

algumas pessoas sentem um 

enorme descontentamento com 

o trabalho e com a situação em 

geral.” 

2 

Mau ambiente entre colegas “Mau ambiente entre colegas, 

principalmente por alguns 

conflitos criados entre as 

pessoas que podiam ser 

evitados.” 

2 

 

O stress manifesta-se principalmente através da impaciência, as pessoas perdem a 

paciência muito facilmente nas tarefas que realizam e também com os colegas (3). Seguem-

se a frustração, ou seja, descontentamento com o trabalho e sentimento de incapacidade 

em mudar a situação (2); e o mau ambiente de trabalho, que resulta principalmente das 

situações mencionadas anteriormente (2).  

 

Tabela n.º 15, Principais mecanismos utilizados para contornar o stress 

Categoria Exemplo Frequência 

Passear “costumo passear” 3 

Fazer desporto “faço desporto para aliviar o 

stress” 

2 

Descansar “Normalmente, quando me sinto 

mais stressado opto por 

descansar e por vezes passear.” 

3 

 

Verifica-se que os principais mecanismos utilizados pelos funcionários para contornar o 

stress são: passear (3), descansar (3) e por fim, fazer desporto (2). 

 

Tabela n.º 16, Principais alterações que influenciaram o desempenho, satisfação e stress 

Categoria Exemplo Frequência 

Novas formas de gestão de 

recursos humanos – impacto 

positivo 

“Existem novas formas de 

gestão de recursos humanos, 

entre elas, a avaliação do 

4 
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desempenho, gestão da 

formação e implementação de 

novas técnicas de motivação 

implementadas pelos dirigentes, 

chefias e alguns grupos técnicos 

superiores. Podemos dizer que 

nestes últimos anos muita coisa 

de positivo nos aconteceu, 

embora a redução de pessoal se 

apresente efectiva. Um dos 

pontos positivos que aponto é a 

existência de uma maior 

comunicação entre os chefes e 

os trabalhadores.” 

Novas formas de trabalho – 

impacto negativo 

“Ao longo do tempo têm havido 

muitas mudanças, 

nomeadamente novas formas de 

trabalho, algumas menos bem 

conseguidas e que por esse 

motivo afectam de forma 

negativa essas variáveis.” 

2 

No que diz respeito às principais alterações te influências estas três variáveis destacam-se 

duas perspectivas. Por um lado, novas formas de trabalho que têm impactos negativos 

nestas variáveis, pois nem todas as medidas atingem os resultados esperados (2). Por outro 

lado, mencionam uma nova gestão de recursos humanos que tem impacto positivo, tais 

como avaliação de desempenho, gestão da formação e implementação de novas técnicas 

de motivação. 

 

Tabela n.º 17, Medidas adoptadas para diminuir o stress, aumentar o desempenho e a 

satisfação 

Categoria Exemplo Frequência 

Gestão de recursos humanos 

racional, eficiente e eficaz 

“A implementação do SIADAP, 

tornou obrigatória a avaliação 

dos trabalhadores e isso fez com 

que cada pessoa se esforçasse 

para obter melhores resultados. 

Existe uma política mais 

racional, eficiente e eficaz na 

gestão de recursos humanos e 

que têm efeitos positivos nessas 

variáveis.” 

 

4 
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Não foram adoptadas medidas “Está praticamente tudo na 

mesma, não foram adoptadas 

medidas nesse âmbito.” 

2 

 

Maioritariamente as pessoas referem que a existência de uma gestão de recursos de 

humanos mais racional, eficiente e eficaz tem uma influência positiva no desempenho, 

satisfação e stress. Destacam a implementação do sistema de avaliação de desempenho 

como um factor importante para tal (4). No entanto, duas pessoas mencionam que não 

foram adoptadas medidas com esse propósito. 

 

 

Situação antes do decréscimo do número de funcionários (antes de 2009) 

 

Tabela n.º 18, Carga de trabalho e condições de trabalho 

Categoria Exemplo Frequência 

Carga de trabalho adequada “A carga de trabalho era 

adequada.” 

5 

Condições de trabalho 

adequadas 

Tínhamos as condições 

necessárias para realizar as 

tarefas, por isso eram 

adequadas.” 

4 

Condições de trabalho 

insuficientes 

“As condições eram tal como 

actualmente insuficientes na 

área das oficinas.” 

2 

 

Antes do decréscimo de funcionários verifica-se que cinco das pessoas referem a existência 

de uma carga de trabalho adequada, ao contrário do que se verifica recentemente. Em 

relação às condições de trabalho a situação mantém-se, quatro consideram que existiam 

boas condições, enquanto que dois referem a insuficiência de condições nas oficinas. 

 

Tabela n.º 19, Caracterização do ambiente de trabalho 

Categoria Exemplo Frequência 

Bom ambiente de trabalho “Era bom. As pessoas estavam 

mais satisfeitas, pois tinham 

menos pressões e mais 

estabilidade nessa altura, o que 

contribuía para um melhor 

ambiente de trabalho.” 

3 

Muito bom ambiente de trabalho “O ambiente de trabalho era 

muito bom. Óptima relação com 

3 
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os colegas, as pessoas estavam 

mais descansadas do que 

actualmente e isso reflectia-se 

no ambiente de trabalho.” 

 

As opiniões sobre o ambiente de trabalho neste período variam entre bom (3) e muito bom 

(3). No geral, as pessoas mencionam como principais razões para tal, o facto de haver 

menos pressões e preocupações e maior estabilidade nessa altura. 

 

 

 

 

Tabela n.º 20, Principais motivações para trabalhar na Câmara Municipal de Odemira 

Categoria Exemplo Frequência 

Trabalho estimulante “O trabalho era estimulante.” 3 

Segurança e estabilidade “pela segurança e estabilidade 

que oferecia” 

4 

Remuneração “Pela remuneração” 2 

Bom ambiente de trabalho “pelo ambiente de trabalho que 

existia nessa altura.” 

4 

 

As principais razões para trabalhar na câmara nesta altura, prendiam-se fundamentalmente 

pela segurança e estabilidade no trabalho (4) e pelo bom ambiente de trabalho existente (4). 

Segue-se o facto de desempenhar tarefas estimulantes (3), e por fim, a remuneração (2). 

Tabela n.º 21, Preocupação com o desempenho individual na realização das tarefas 

Categoria Exemplo Frequência 

Preocupação com o 

desempenho individual 

“Considero que as pessoas se 

preocupavam em efectuar um 

bom trabalho, no entanto, antes 

da redução do número de 

funcionários, estes estavam 

menos pressionados.” 

5 

 

Maioritariamente as pessoas mencionam que existia preocupação no desempenho das 

tarefas e que sempre se interessaram em fazer um bom trabalho, com a diferença de que 

nessa altura estavam menos pressionados, do que após a redução de funcionários. 

 

Tabela n.º 22, Satisfação ou insatisfação no trabalho 

Categoria Exemplo Frequência 

Satisfação no trabalho “Penso que as pessoas estavam 5 



 
 
 

97 
 

mais satisfeitas, mas tem a ver 

com outros motivos e factores 

externos, neste momento existe 

muita pressão externa (redução 

nos vencimentos, crise 

generalizada, etc).” 

 

No geral as pessoas sentiam-se satisfeitas, na altura havia mais estabilidade, não havia 

tanta pressão sobre elas como existe actualmente devido ao contexto de crise que se vive. 

 

 

 

Tabela n.º 23, Comportamentos desviantes devido à insatisfação 

Categoria Exemplo Frequência 

Ausência de comportamentos 

desviantes 

“Não, não havia insatisfação que 

justifica-se essas medidas.” 

5 

 

Uma vez que no geras as pessoas se sentiam satisfeitas, não se verificaram 

comportamentos desviantes. (5) 

 

Tabela n.º 24, Avaliação dos níveis de stress 

Categoria Exemplo Frequência 

Não havia stress “Não tinha colegas stressados 

nessa época.” 

4 

Apenas havia stress nos 

dirigentes e técnicos superiores. 

“De uma forma geral as pessoas 

não apresentavam stress, 

apenas se evidencia algum 

stress nos grupos profissionais 

dos dirigentes e técnicos 

superiores.” 

2 

 

Tabela n.º 25, Variável mais influenciada: desempenho, satisfação ou stress 

Categoria Exemplo Frequência 

Satisfação  “O desempenho pode ter 

melhorado ligeiramente de forma 

genérica e a satisfação 

decresceu ligeiramente, mas 

poderá ter a ver com factores 

pessoais e externos, como por 

exemplo a aplicação de medidas 

4 
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de austeridade, aspectos da 

crise, contenção orçamental da 

organização e do Orçamento de 

Estado, aumento de trabalho 

generalizado, decréscimo dos 

vencimentos, cortes nos 

subsídios de férias e Natal, entre 

outros que têm reflexos 

negativos em cada um dos 

trabalhadores. Assim, as 

alterações existentes 

relacionam-se com todos estes 

factores e não exclusivamente 

com a redução de funcionários. 

Quanto ao stress tem vindo a 

evidenciar-se. Mas penso que a 

variável mais influenciada é a 

satisfação.” 

 

Verifica-se que a variável mais influência é a satisfação. No entanto, as pessoas fazem a 

ressalva de que estas variáveis não são exclusivamente afectadas pelo decréscimo do 

número de funcionários, mas principalmente devido ao conjunto de medidas que têm vindo a 

ser implementadas para fazer face à crise, incluindo, medidas de austeridade, contenção de 

custos, aumento da carga de trabalho, e mais recentemente, cortes no vencimento, 

subsídios de férias e natal. Neste contexto, todas estas políticas geram descontentamento 

entre os trabalhadores e por sua vez têm influência nestas três variáveis. Em suma, assistiu-

se a um ligeiro aumento no desempenho, o stress tem vindo a evidenciar-se e a satisfação 

diminuiu. 

 


